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doufám, že jste si užili vánoční svátky 
v  klidu a  pohodě, v  přítomnosti svých 
blízkých a  všech, které máte rádi. Jak 
to tak bývá, s  příchodem nového roku 
přemýšlíme nad tím, co nás v uplynulém 
roce potkalo, co jsme ztratili, co jsme na-
opak získali, na  co můžeme být právem 
pyšní, nebo nad tím, co se nám tak úplně 
nepodařilo. 
Uplynulý rok nebyl jednoduchý. Kvůli pan-
demii jsme byli nuceni většinu akcí Prahy 
14 rušit, nebo značně omezit. Stále jsme se 

nemohli setkávat bez omezení, tak jak bych si to já přál. 
Na druhou stranu jsme se zaměřili na akce, které lze provádět i v této 
omezené době. Těmi jsou například výstavba bikeparku, opravy a úpra-
vy Plechárny na Černém Mostě a H55 v Hloubětíně nebo rekonstrukce 
Polikliniky Parník. Na co se velmi těším, je rozšíření farmářských trhů 
na náměstí v Hloubětíně, které by se mělo uskutečnit již tento rok.
Minulý rok přinesl mnoho změn i v politice, jak na republikové úrovni, 
tak i na té naší čtrnáctkové. U nás dokonce během roku došlo ke dvě-
ma změnám. Na konci roku většina radních a místostarostů rezignovala. 
Někteří z  osobních, někteří z  pracovních a  jiní z  politických důvodů. 
Máme tedy novou koalici, ale v práci pro Prahu 14 pokračujeme na plno.  
Pro občany by se však nic dramatického měnit nemělo. I proto, že od-
cházející radní slíbili svým nástupcům pomoc, kdykoli to budou potře-
bovat. Já osobně si takové nabídky velmi vážím a vítám ji, stejně jako 
někteří další noví radní. Především v oblasti dopravy, životního prostředí 
a bytové politiky je třeba navazovat a činit postupné kroky, nikoli dělat 
obraty o 180 stupňů, kdykoli dojde k nějaké personální výměně. Proto 
věřím v součinnost a efektivní spolupráci hned od počátku roku.
Ten s  sebou přináší mimo jiné i  řadu dlouhodobě ohlášených zaměst-
naneckých změn na úřadě městské části. Jednou z nejvýznamnějších je 
ukončení pracovního poměru pana tajemníka Ing. Luďka Lisého, který 
v Praze 14 působil dlouhé roky a vykonal zde spoustu skvělé práce. Moc 
mu za jeho profesionální přístup, nasazení a výbornou spolupráci děkuji.
Letos by se pomalu měly rozjíždět kulturní akce. Já si určitě nenechám 
ujít skvělý akustický zážitek, jakým jistě bude koncert Jaroslava Svěce-
ného na Plechárně 21. ledna, nebo koncert komorní hudby v Galerii 14, 
který se uskuteční 19. ledna. Těším se, že se s Vámi osobně setkám ať už 
na těchto, nebo jiných akcích Prahy 14. 
Za celé vedení městské části Vám do nového roku přeji především zdra-
ví, protože to je to, na čem v životě nejvíc záleží, a v této době obzvlášť. 
Věřím, že když ještě nějakou dobu vydržíme být tolerantní, ohleduplní 
a vytrvalí, podaří se nám společně překonat i pandemii, která nás po-
slední roky sužuje. 
Ať už jste si dali do nového roku jakékoliv předsevzetí, držím Vám palce 
s jeho naplněním. Já osobně si už roky žádná nedávám, ale tajně se sna-
žím vždy alespoň trošku zhubnout. Přeji Vám, aby se Vám splnila všech-
na vyslovená i nevyslovená přání.

MILÍ  
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Z jednání zastupitelstva

Praha 14 má nové vedení. 
Starostou zůstal Jiří Zajac

Od předvánočního zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha 14 má radnice nové 
vedení. Koalici ODS, TOP 09 a České 
pirátské strany, která po  prvotních 
dílčích změnách městskou část řídila 
od  letošního června, nahradila ko-
alice ODS, STAN, KDU-ČSL a  ANO. 
Současně pro první měsíce roku 2022 
zastupitelé schválili rozpočtové pro-
vizorium.

„Důvodem změn byly rozdílné názory 
na směřování městské části a na rozvoj 
v některých klíčových oblastech. Členo-
vé Rady za TOP 09 a Piráty na své posty 
rezignovali, nicméně i kdyby tak neučini-
li, zastupitelstvo by je vzhledem k pod-
pisu smlouvy s   jinými koaličními part-
nery pravděpodobně odvolalo,“ uvedl 
starosta Prahy 14 Jiří Zajac (ODS), který 
jako jeden ze dvou členů bývalé Rady 
svůj post zastává i nadále. Tím druhým 
je místostarosta Jaromír Krátký (rovněž 
ODS), který doplňuje: „Poté, co jsme již 
vyčerpali všechny možnosti k  udržení 
koalice s bývalými partnery a v radě ne-
bylo možné najít shodu téměř na ničem, 
nebylo již jiného východiska než vytvo-
řit koalici novou.“
Do funkce 1. místostarostky zastupite-
lé zvolili PhDr. Zuzanu Jelenovou, která 

se tak v krátkém čase stala součástí ve-
dení městské části už podruhé. Poprvé 
byla zvolena místostarostkou po  ko-
munálních volbách, kdy dostala na sta-
rosti školství, kulturu, sport, volný čas 
a evropské dotace. Loni v červnu ji za-
stupitelstvo odvolalo. Nyní bude mít 
stejné gesce jako dříve, vyjma dotací, 
navíc komunikaci úřadu s  veřejností. 
„Vítám možnost vrátit se do  funkce, 
kterou jsem dva a  půl roku zastáva-
la a  pak z  ní byla odvolána, aniž bych 
stihla dokončit rozdělanou práci. Mám 
radost, že nyní mohu v mnou započa-
tých projektech pokračovat,“ uvedla  
1. místostarostka PhDr. Jelenová.
Nováčkem ve  vedení Prahy 14 je hnutí 
ANO, jehož zastupitelé mohli až dosud 
dění v  městské části ovlivňovat pouze 
z opozičních lavic. Zástupci ANO budou 
mít ve  svých gescích mimo jiné rozpo-
čet, evropské dotace, dopravu či životní 
prostředí.
„Především se ale chceme podílet 
na  rozvoji Prahy 14, dokončit chysta-
né projekty, začít nové, zlepšit komu-
nikaci v  rámci radnice a  napomoci ře-
šení bytové krize, kdy si mladé rodiny 
nebo lidé pracující v  preferovaných 
profesích nemohou dovolit vlastní by-
dlení,“ uvedla krátce po uzavření spo-

lupráce Mgr.  Mária Ševčíková (ANO), 
nově místostarostka Prahy 14, do  jejíž 
gesce spadá rozpočet, investice a  do-
tace. Spolu s  ní v  radě dále usedli její 
kolegové Ing. Tomáš Novotný, uvolně-
ný radní pro dopravu a veřejný prostor, 
a Ing. Karel Med, neuvolněný radní pro 
životní prostředí.
Nová koalice se bude věnovat efek-
tivnějšímu řízení stávajících projektů 
a  zlepšení politické kultury na  radnici 
Prahy 14 a  přeje všem jejím občanům 
hodně radosti, spokojenosti a  hlavně 
pevné zdraví v roce 2022.

red

NOVÁ RADA MČ PRAHA 14*

Jiří Zajac, starosta (ODS), gesce: 
územní rozvoj, správa majetku  
MČ Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová, 1. mís-
tostarostka (STAN), gesce: školství, 
kultura, sport a volný čas, komuni-
kace s veřejností
Jaromír Krátký, místostarosta 
(ODS), gesce: bezpečnost, preven-
ce kriminality a rizikového chování, 
informatika
Mgr. Mária Ševčíková, místosta-
rostka (ANO), gesce: rozpočet 
a ekonomika, investice, zajišťování 
finančních prostředků z dotačních 
programů
Ing. Tomáš Novotný, uvolněný rad-
ní (ANO), gesce: doprava, veřejný 
prostor
Martin Kouklík, uvolněný radní 
(KDU-ČSL), gesce: sociální péče 
a zdravotnictví, komunitní plánová-
ní sociálních služeb
Ing. Jan Liška, neuvolněný radní 
(STAN), gesce: místní Agenda 21
Ing. Karel Med, neuvolněný radní 
(ANO), gesce: životní prostředí
Ing. Adam Palát, neuvolněný radní 
(BEZPP, zastupitelský klub ODS), 
gesce: Smart Cities
* V termínu uzávěrky vydání nebylo 
rozdělení gescí ještě schváleno Radou 
MČ Praha 14. Jedná se o předběžný ná-
vrh vycházející z koaliční dohody. Další 
podrobnosti přineseme v únorovém 
čísle Čtrnáctky.

Nová Rada MČ Praha 14. Zleva: radní Ing. Tomáš Novotný, místostarostka Mgr. Mária Ševčíková, místos-
tarosta Jaromír Krátký, starosta Jiří Zajac, radní Ing. Karel Med, 1. místostarostka PhDr. Zuzana Jelenová, 
radní Martin Kouklík, radní Ing. Jan Liška. Na snímku chybí radní Ing. Adam Palát, který se ze zdravotních 
důvodů nemohl focení zúčastnit.
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Názory / Pozvánky

Slovo první místostarostky
Názorové i mocen-
ské neshody bohu-
žel provázely naši 
radnici na  Praze 14 
po většinu funkční-
ho období. Do  vo-
leb v  roce 2018 
jsme v  dobré víře 

společně s kolegy ze STANu a KDU-ČSL 
vstupovali bok po  boku s  ostřílenou 
TOP 09 jako jeden subjekt, a  to jako 
„SPOJENÉ SÍLY PRO PRAHU 14“ s vidi-
nou kvalitní spolupráce při správě měst-
ské části.
Od  počátku působení vedle TOP 09 
jsme chtěli spolupracovat s  koaličním 
partnerem na každodenní agendě i plá-
novaných projektech jako rovný s  rov-
ným. Tato spolupráce však převážně 
nefungovala. Když potom v  době všu-
dypřítomné pandemie covid-19 přišlo 
mé odvolání z důvodu údajného zasta-
vení vývoje v oblasti školství a kultury, 
nezbylo než zatnout zuby. Být to kdy-
koli jindy, možná by tomu i někdo věřil. 
Říci však uprostřed covidových opat-
ření, že za  toto mohu jako místosta-
rostka já, není jen směšné, ale i „nefér“. 
Nespravedlnost mě zasáhla o  to více, 

že školství v    této těžké době kladlo 
mnohem větší nároky na krizové řízení. 
A v rámci kultury se za mého působení 
ihned po  rozvolnění opatření uskuteč-
nilo mnoho zajímavých akcí, kterých se 
zúčastnily stovky návštěvníků.
A  tak jsme se s  kolegy Janem Liškou, 
Martinem Kouklíkem, Petrem Vršeckým 
a Petrem Vítů ocitli v opozici. Ale netr-
valo ani půl roku a dostavil se výsledek. 
ODS v nové koalici čelila stejnému na-
rušování partnerské spolupráce, s jakým 
jsme se v  předchozím období setkávali 
i my. To vyústilo ve vypovězení koaliční 
dohody ze strany ODS a  následné se-
stavení koalice nové, tentokrát bez zá-
stupců TOP 09 a Pirátů. 
Jsme rádi, že červnový podvod na voli-
čích nevyšel a  obrátil se proti svým 
strůjcům.
Již první dny v koalici s Občanskými de-
mokraty a  kolegy z  ANO slibují, že by 
se snad na radnici konečně mohl vrátit 
zdravý rozum a především politická spo-
lupráce. 
Už dlouho kolem sebe vidíme místo 
úsměvů pouze roušky. Přesto všem přeji 
šťastný a usměvavý nový rok. 

Vaše Zuzana Jelenová

Lednové akce  
Prahy 14
KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 19. ledna 2022 se v Galerii 
14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most) 
uskuteční koncert komorní hudby. 
Vystoupí soubor MUSICA DOLCE 
VITA. Začátek koncertu je v 18.30 
hodin, vstup volný. 

VÝSTAVA V GALERII 14
Máte rádi vý-
tvarné umě-
ní? Přijďte 
do Galerie 14 
(nám. Plk. Vl-
čka 686, 
Černý Most), 
kde v prvním 
lednovém 
týdnu začala 

výstava obrazů Ireny Štybarové (viz 
obrázek). Veřejnosti je přístupná 
vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 
od 14 do 18 hodin, a to až do 27. 
ledna 2022.  

red

ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO 
ROKU, RODINNOU POHODU, SÍLU 
K PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK A MNOHO 
PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ 
PŘEJE MČ PRAHA 14



06

Rozhovor

Farmářské trhy změní tvář.  
Nově je otevřeme i na náměstí v Hloubětíně

REDAKCE

„NA ROK 2022 SE TĚŠÍM, I KDYŽ VÍM, ŽE NEBUDE JEDNODUCHÝ. ZEJMÉNA PO PRACOVNÍ 
STRÁNCE. ČEKÁ NÁS HODNĚ PRÁCE – NAPŘÍKLAD DLOUHO ŘEŠENÉ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ 
V KYJÍCH MÁ KONEČNĚ STAVEBNÍ POVOLENÍ A MŮŽEME HO ZAČÍT PŘIPRAVOVAT, SLIBNĚ TO 
VYPADÁ I S REKONSTRUKCÍ DOMOVA PRO SENIORY BOJČENKOVA,“ ŘEKL V NOVOROČNÍM 

ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA STAROSTA PRAHY 14 JIŘÍ ZAJAC. 

Nový rok je tady a s ním i změny ve ve-
dení městské části. Od posledního jed-
nání zastupitelstva má městská část 
novou radu. Vy jste ve funkci starosty 
zůstal. Proč ke změně došlo?
Ze stejných důvodů, kvůli kterým 
dochází k podobným situacím i jinde. 
S  kolegy z  předešlé koalice jsme ne-
nalezli shodu v  některých klíčových 
otázkách ohledně směřování městské 
části a  strategických projektů. Jed-
nalo se o tak významné překážky, že 
naše společné fungování již nebylo 
možné. ODS by nemohla naplňovat 
to, k  čemu se ve  svém programu za-
vázala. 

Mají se místní obyvatelé připravit 
na významné změny v dalším fungová-
ní městské části?
Žádné významné změny v  samotném 
fungování nepředpokládám. Nová rada 
se bude snažit o to, aby se městská část 
rozvíjela zdravě a  smysluplně. V  po-
sledním roce tohoto volebního období 
se zaměříme na  dokončení započatých 
akcí. Kolegům z  bývalé koalice děkuji 
za dosavadní spolupráci. 

Komunální volby jsou prakticky za ro-
hem – uskuteční se už letos na podzim. 
Dá se za tak krátkou dobu vůbec něče-
ho docílit?

Věřím, že ano. Jak jsem řekl, změna 
v  koalici byla nezbytná, městská část 
potřebuje funkční radu. Členové rady 
se musí vzájemně respektovat a  spo-
lupracovat. Což v původním složení už 
bohužel nebylo možné. Pokud bychom 
v  rámci zastupitelstva nebyli schopni 
najít společnou řeč s  jinými partnery, 
mělo by to na městkou část negativní 
dopady. A  to jsem nechtěl a  nemohl 
dopustit.

Jak jste prožil uplynulé vánoční svátky?
Jako každoročně v rodinném kruhu. Tra-
dičně se stromečkem, dárky, bramboro-
vým salátem a cukrovím. Dnešní doba je 
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Rozhovor

velmi uspěchaná, jsme pořád v zápřahu, 
nemáme na sebe mnoho času. O to víc 
si užívám Vánoce, kdy máme čas se za-
stavit, zklidnit, popovídat si.

Jak se na nadcházející rok těšíte? Dá-
váte si nějaká předsevzetí?
Na  rok 2022 se těším, i  když vím, že 
nebude jednoduchý. Zejména po pra-
covní stránce. Čeká nás hodně práce – 
například dlouho řešené přírodní kou-
paliště v  Kyjích má konečně stavební 
povolení a můžeme ho začít připravo-
vat. Slibně to vypadá i  s  rekonstruk-
cí Domova pro seniory Bojčenkova, 
chystáme nové farmářské trhy, úpravy 
na  Poliklinice Parník nebo výstavbu 
polyfunkční budovy u konečné stani-
ce metra Černý Most. A předsevzetí? 
Ta si moc nedávám. Snažím se své cíle 
naplňovat průběžně, nevztahovat je 
k začátkům roků. 

Co radnice plánuje s Farmářskými trhy 
Prahy 14?
Farmářské trhy kompletně změní svou 
tvář. Trhy dosud provozoval soukromý 
subjekt, který se rozhodl ukončit činnost 
na naší městské části. Nově je bude mít 

na starosti Správa majetku Prahy 14, tedy 
společnost vlastněná městskou částí, 
která mimo jiné spravuje Polikliniku Par-
ník a bytové domy svěřené naší MČ. Díky 
této změně budeme mít mnohem více 
pod kontrolou, jak trhy vypadají a co se 
na  nich nabízí. Necháme vyrobit hezké 
a jednotné stánky, vytvoříme zde pro lidi 
příjemné prostředí. V nové podobě bu-
dou trhy fungovat od března. 

Chcete rozšiřovat i počet trhů?
Trhy zůstanou na  Rajské zahradě 
a  u  stanice metra Černý Most, tak jak 
jsou lidé zvyklí. Chtěli bychom je však 
i  na  náměstí v  Hloubětíně, až skončí 
jeho rekonstrukce. Technická správa ko-
munikací hl. m. Prahy, která má náměstí 
ve správě, by s ní měla být hotova letos 
na jaře.

Co chystáte ve  zmiňované Poliklinice 
Parník?
Zde už toho bylo upraveno hodně – 
mimo jiné se změnil navigační systém 
a  byla zřízena nová recepce. Teď se 
soustředíme na  rekonstrukci restau-
race. Původní provoz nahradí moderní 
stravovací zařízení určené nejen za-

městnancům a  návštěvníkům poliklini-
ky, ale i lidem z okolí. Momentálně jsme 
na  konci výběrového řízení na  doda-
vatele a  provozovatele. Co se Parníku 
týká, v přípravě je kromě rekonstrukce 
restaurace také instalace tzv. rekupe-
rací, tedy systému výměny a  cirkulace 
vzduchu, díky němuž se v budově sníží 
hladina oxidu uhličitého a zlepší klima.
 
Když se ohlédnete za  rokem 2021, co 
se podle Vás v Praze 14 povedlo?
Mám radost například z  dokončené 
modernizace radničních budov, na  níž 
jsme s kolegy z bývalé koalice několik let 
intenzivně pracovali, stejně tak z  ote-
vření nového bikeparku na Jahodnici či 
z dokončení části projektu Vybíralka 25, 
kterou měla na  starosti městská část. 
Šlo zejména o úpravu areálu ZŠ Vybíra-
lova a o opatření zacílená na hospodár-
né nakládání s  dešťovou vodou. Co se 
přímo mé gesce týká, těší mě pokračující 
příprava výstavby polyfunkčního domu 
na Černém Mostě a projektu zaměřené-
ho na družstevního bydlení. Podařilo se 
nám zvýšit obsazenost garážových stání 
v naší správě a dokončujeme i tzv. druž-
stevní privatizaci.
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Moderně vybavená zubní 
ordinace v Poliklinice Vysočanská 

přijímá nové pacienty.

Kompletní vyšetření: 
tomografie, RTG, dentální hygiena, estetická stomatologie,

 ošetření pod mikroskopem, stomatochirurgie 
a implantologie, protetické ošetření keramickými 

korunkami a fazetami. 
Zubní pohotovost.

Bezbolestné ošetření. Individuální přístup. 
Smlouvy se všemi ZP.

Poliklinika Vysočanská, 6. patro, levé křídlo.
Doktor TKALYCH group, 

Sokolovská 810/304

Tel. 608 492 227, 608 045 335
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Praha 14 
v roce 2022

REDAKCE

TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE PŘINÁŠÍME NA STRÁNKÁCH LEDNOVÉ ČTRNÁCTKY AKTUÁLNÍ 
INFORMACE O NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PROJEKTECH MĚSTSKÉ ČÁSTI – PŘESNĚJI O TOM, 
CO SE V JEJICH PŘÍPADĚ V NADCHÁZEJÍCÍCH MĚSÍCÍCH OČEKÁVÁ. ZMĚNA VE VEDENÍ 

MĚSTSKÉ ČÁSTI, KTERÁ SE ODEHRÁLA NA PŘEDVÁNOČNÍM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA 14, BY NÍŽE UVEDENÉ PLÁNY NEMĚLA OVLIVNIT.

DOPRAVA
Rozšíření křižovatek  
v ulici Broumarská
Zejména v  ranních a odpoledních špič-
kách patří Broumarská k  nejvytíženěj-
ším komunikacím v  Praze 14. Městská 
část proto pracuje na projektu, který by 
měl nejen jí, ale i okolním ulicím odleh-
čit. Jedná se o navýšení kapacit křižova-
tek s ulicemi Rožmberská a Českobrod-
ská. Radnice dokončuje žádost o územní 
rozhodnutí. Je to administrativně hodně 
náročný proces – o to složitější, že pro 
úpravy, respektive zkapacitnění křižo-
vatek je nutný výkup pozemků jiných 
vlastníků.  Součástí zmiňovaného pro-
jektu je také doplnění veřejného osvět-
lení v ulici Českobrodská od železniční-
ho viaduktu k  Rožmberské. Tím dojde 
ke zvýšení bezpečnosti u zastávek MHD 

Sídliště Jahodnice a Spolská, což ocení 
zejména obyvatelé Jahodnice a  Jirás-
kovy čtvrti. Získání všech potřebných 
povolení a  dokončení kompletní do-
kumentace městská část předpokládá 
do  konce letošního roku. O  samotnou 
realizaci projektu se následně, nejdří-
ve od roku 2023, postará hlavní město 
Praha. Úpravu třetí křižovatky na Brou-
marské, konkrétně s ulicí Lednická, řeší 
jako samostatnou akci Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy.

Rekonstrukce ulice Za Rokytkou
Zhruba před rokem radnice v  ulici 
Za  Rokytkou otevřela nový most, nyní 
připravuje rekonstrukci další části této 
komunikace včetně opravy parkoviště 
u  TJ Kyje. V  prvním pololetí letošního 
roku by měla mít městská část staveb-

ní povolení. Začátek stavebních prací se 
bude odvíjet od toho, zda se na ně rad-
nici podaří zajistit finanční prostředky. 
O dotaci požádá Magistrát hl. m. Prahy.

Další úseky Severovýchodní 
cyklomagistrály
Také v roce 2022 má Praha 14 pracovat 
na  dalších úsecích Severovýchodní cy-
klomagistrály, která postupně propojí 
městské části na severovýchodě s cent-
rem metropole. Před nedávnem radnice 
získala územní rozhodnutí pro etapy 6.1 
a 6.2 vedoucí z oblasti kolem ulice Skor-
kovská k  Budovatelské a  od  ekoduk-
tu nad Bažantnicí přes lávku nad ulicí 
Kbelská směrem k Praze 9. V projektové 
přípravě je nyní také etapa propojující 
Prahu 14 s parkem Arborka. Úkolem rad-
nice je projekt připravit, realizaci zajistí 
Magistrát hl. m. Prahy.

Nová Ocelkova
Mezi dlouhodobě řešené projekty patří 
prodloužení ulice Ocelkova – tzv. Nová 
Ocelkova, která propojí ulice Skorkov-
ská a  Budovatelská a  umožní odklonit 
tranzitní dopravu z  obytných lokalit 
na Hutích. Magistrát hl. m. Prahy pokra-
čuje v  přípravách potřebné dokumen-
tace. Dle současných předpokladů by 
stavba měla být zahájena po roce 2023.

Železniční zastávky
V letošním roce má být dokončena pro-
jektová dokumentace na  výstavbu tří 
nových železničních zastávek – Jirásko-
va čtvrť, Hostavice a Jahodnice. Měst-
ská část začala s  přípravou dokumen-
tace pro stavební povolení. Dokončení 
radnice očekává v roce 2023, pak bude 
připravený projekt předán magistrátu 
k realizaci. Vybudováním nových zastá-
vek dojde ke zlepšení dopravní obsluž-
nosti za využití stávající tratě.

Nový most v ulici Za Rokytkou chrání před sprejery a jinými vandaly legální graffiti – tzv. mural art 
Foto: archiv MČ Praha 14
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Lávka Rajská zahrada
Nová železniční zastávka vznikne také 
na Rajské zahradě – v koordinaci s pro-
jektem na výstavbu lávky pro pěší, která 
tuto lokalitu propojí s Hutěmi. Vybudo-
vání zmiňovaného přemostění, potažmo 
železniční zastávky je jedním z  nejdéle 
řešených místních projektů. Lávku má 
na  starosti Magistrát hl. m. Prahy, že-
lezniční zastávku Správa železnic. Jedná 
se o náročný projekt, ke kterému se vy-
jadřovala celá řada příslušných institucí 
a úřadů. Nicméně vše nasvědčuje tomu, 
že letos se po  dlouhých letech příprav 
začne s pracemi.  

Proměny terminálu Černý Most
Evergreenem mezi dopravními projek-
ty je i  revitalizace černomosteckého 
dopravního terminálu. Areál, na  jehož 
stavu se neblaze podepsaly zejména 
dlouhodobě nedořešené majetkové 
vztahy (nyní ve správě Technické sprá-
vy komunikací hl. m. Prahy), letos čekají 
drobnější „kosmetické“ úpravy. Pokud 
vše půjde podle plánu, do  poloviny 
roku 2022 bude mít terminál oprave-
né lávky a  další, mimo jiné obchodní 
prostory tak, aby do  nich nezatékalo. 
Dále harmonogram prací počítá s opra-
vou poškozené fasády, omítek a obkla-
dů stanice metra, se zřízením druhého 
přechodu pro chodce na autobusovém 
nástupišti či s instalací nového mobiliá-
ře, zastávkových informačních systémů 
a osvětlení. Celková revitalizace areálu 
vzejde z  momentálně rozpracovaného 
architektonického návrhu, který spolu-
připravuje Institut plánování a  rozvoje 
hl. m. Prahy. Vzhledem k  velké, mimo 
jiné i finanční náročnosti, to však bude 
akce na řadu následujících let.

NOVÁ VÝSTAVBA,  
REKONSTRUKCE BUDOV
Komunitní centrum pro Jahodnici
Vedle „zušky“ v  jahodnické ulici Ba-
štýřská vyroste zbrusu nové komunitní 
centrum podle návrhu architekta Davi-
da Damašky. Stavba by měla být zahá-
jena v roce 2022, trvat bude zhruba rok. 
Nové centrum nabídne sál či zázemí pro 
ZUŠ. Využívat jej bude také nezisková 
organizace Neposeda.

Komunitní centrum Splavná
Cílem městské části je otevřít komunitní 
centra ve všech místních čtvrtích – tak, aby 
každá měla vlastní příjemné místo pro se-
tkávání, kulturní akce a jiné společenské či 
sportovní aktivity. Centrum na Hutích „vy-
roste“ v místě restaurace u bývalého mini-

golfu. Stávající budova, kterou má městská 
část ve správě, je ve špatném technickém 
stavu a pro komunitní centrum by nebyla 
vhodná ani dispozičně. O tom, jak centrum 
bude vypadat, si částečně rozhodli přímo 
místní, s  nimiž zástupci radnice na  veřej-
ných projednáních debatovali o  několika 
návrzích. Aktuálně radnice připravuje pro-
jekt. Pokud vše půjde dobře, v  listopa-
du 2022 se začne s demoličními pracemi. 
Vzhledem k finanční náročnosti musí před 
výstavbou nové budovy městská část ješ-
tě zajistit financování, respektive uspět se 
žádostí o dotaci. Po svém dokončení cen-
trum nabídne sál pro různé společenské 
aktivity, kavárnu a další komunitní zázemí.

Rekonstrukce střechy  
hostavického zámečku

Jedna z  nejhezčích historických sta-
veb v  Praze 14, zámeček v  ulici Pilská, 
dlouhodobě slouží vzdělávacím účelům. 
Městská část Praha 14, která má objekt 
ve správě, plánuje v roce 2022 zpraco-
vat projektovou dokumentaci na opra-
vu střechy. Už proto, že jde o historic-
kou stavbu, při jejíž údržbě či opravách 

je nutné dodržovat požadavky památ-
kářů, bude realizace finančně náročná.

Polyfunkční dům na Černém Mostě
Léta rozestavěné torzo stavby kousek 
od  stanice metra Černý Most nahradí 
nový polyfunkční dům s více než 70 byty, 
kavárnou, infocentrem Prahy 14 a  po-
bočkou městské knihovny. V uplynulém 
roce radnice řešila úpravu v minulosti vy-
daného stavebního povolení, aby odpo-
vídalo současnému záměru. Financování 
projektu bude záviset na získání dotace 
od Magistrátu hl. m. Prahy. Byty v poly-
funkčním domě budou určeny lidem tzv. 
preferovaných profesí – tedy například 
policistům, učitelům, hasičům, záchra-
nářům a podobně. Zahájení realizace se 
v současnosti předpokládá v září 2022.

ZELEŇ, VEŘEJNÝ PROSTOR
Pískovna Bílý kůň –  
zpřístupnění podzemí
Není to tak dávno, co podzemní prostory 
Fejkovy pískovny, známé spíše pod názvem 
Bílý kůň, hyzdily nánosy odpadků. Městská 
část nechala prostory vyklidit a zabezpe-
čit. Na těchto pracích se mimo jiné podí-
lel zhotovitel následných úprav podzemí 
a  dále pak dobrovolníci z  řad ochránců 
přírody a  vyznavačů geocachingu. Nyní 
radnice hledá cestu, jak připravené „sluje“ 
zpřístupnit veřejnosti. Technicky už tomu 
nic nebrání, je však třeba dořešit celý pro-
ces následné správy, organizace prohlídek 
a tak podobně. Předpokládá se, že pískov-
na uvítá první návštěvníky už v roce 2022. 
Zároveň městská část aktuálně pracuje na  
vybudování parku na  povrchu. Je na  to 

Budoucí podoba komunitního centra v ulici Splavná na Hutích  Vizualizace: SILVAPLANA SE

Střechu zámečku v Hostavicích čeká rekonstrukce  
 Foto: archiv MČ Praha 14
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Soňa Tománková, Nezá-
vislí – Naše Čtrnáctka
Mezi plánovanými 
projekty jsou i ty, které 
dlouhodobě podporuje-
me, což mi dělá radost. 

Mám na mysli zejména projekt revita-
lizace Centrálního parku Černý Most 
a rekonstrukci Domova s pečovatel-
skou službou Bojčenkova. Opakovaně 
upozorňujeme na důležitost kultury 
veřejného prostoru a na skutečnost, 
že Praze 14 chybí domov pro seniory. 
Zmíněné projekty řeší sice jen část 
celé problematiky, ale je to bezesporu 
krok správným směrem. I nadále však 
nesouhlasíme s projektem příliš drahé-
ho biotopu.

Ing. Tomáš Novotný, 
ANO
Těší mě, že se část 
dlouho připravovaných 
projektů blíží k realizaci. 
Například pozastavená 

stavba u metra Černý Most, která 20 
let dělá Praze 14 ostudu, poskytne 
základ polyfunkční budově, v níž najde 
sídlo nová pobočka Městské knihovny, 
informační centrum, kavárna a ještě 
nabídne 70 bytů pro potřebné profese 
jako učitelé, zdravotníci apod. Radost 
mi také dělá revitalizace Centrálního 
parku Černý Most, kterým dnes lidé 
spíše jen prochází, než aby byl cílovou 
destinací, což se snad již brzy změní.

Jaroslav Verner, Piráti
Plán investičních projek-
tů, tak jak byl nastaven 
až dosud, vhodně kom-
binoval potřeby obyva-
tel Prahy 14 a finanční 

možnosti městské části i v kontextu 
čerpání možných dotací. Zároveň díky 
exekutivně schopným radním za Pi-
ráty a TOP 09 existovala jistota, že je 
městská část schopna tyto projekty 
realizovat. Nicméně to je nyní minulos-
tí. Je tedy otázkou času, kdy nám nová 
koalice představí své investiční priority 
a zároveň se ukáže, jak jsou noví radní 
schopní při naplňování jimi vytyčeného 
plánu.

JAK VNÍMÁTE PLÁN INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ PRAHY 14 NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ?
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zpracovaná studie, která počítá s úpravou 
zeleně, umístěním laviček a s vybudováním 
zázemí pro správce i návštěvníky. V letoš-
ním roce by studie měla být blíže předsta-
vena veřejnosti.

Centrální park na Černém Mostě
Ani o plánované proměně parku nedaleko 
stanice metra Rajská zahrada místní nečtou 
ve Čtrnáctce poprvé. V souvislosti s revita-
lizací území městská část zorganizovala ně-
kolik veřejných projednání. Na  posledním 
z nich radnice občanům představila návrh 
vzešlý z architektonické soutěže, tentokrát 
však doplněný o požadavky občanů z pře-
dešlého setkání. Revitalizovaný park má 
do budoucna nabídnout plochy pro sport 
i rekreaci a více zeleně než dosud. V letoš-
ním roce bude městská část dokončovat 
projektovou dokumentaci.

Přírodní koupaliště v Kyjích
Dlouhodobě řešený projekt biotopové-
ho koupaliště v Kyjích má zase o kus blíž 
k  realizaci. Po  letech vypořádávání růz-
ných odvolání má městská část „v  ruce“ 
stavební povolení a může se pustit do vý-
běrového řízení na  zhotovitele. Stejně 
jako v případě některých dalších projek-
tů, například rekonstrukce Domova pro 
seniory Bojčenkova, je v plánu jít cestou 
‚design and build‘. Tato forma umožňu-
je vybrat jednu firmu jak pro zpracování 
dokumentace pro provedení stavby, tak 
pro samotnou realizaci. Pokud vše půjde 
dobře, letos by městská část měla začít 
s  výstavbou. Koupaliště má vzniknout 
v sousedství Kyjského rybníka, podél ulice 
Broumarská. Areál nabídne mimo jiné hři-
ště, molo, pláž či bistro. Cílem je, aby bylo 
možné prostor využívat celoročně.

Proměna náměstí v Hloubětíně
Na  území Prahy 14 realizuje projekty jak 
městská část, tak hlavní město Praha a jím 
zřizované organizace. Týká se to například 
náměstí u stanice metra Hloubětín, které 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
aktuálně nechává rekonstruovat. Dlou-
hodobě připravovaná a s místními občany 
mnohokrát projednávaná revitalizace má 
skončit v  první polovině letošního roku. 
Lidé se mohou těšit na nový povrch, více 
zeleně, nový mobiliář, kašnu i  atraktivní 
prostředí pro stánkový prodej.

Revitalizace sídlišť, participace
Sídliště tvoří významnou část území Prahy 
14. Přestože všechna vlastní hlavní město 
Praha, a místní radnice má tak jen omeze-
né možnosti, jak jejich stav zlepšovat, po-
stupnými kroky se to daří. Na sklonku roku 
2020 Praha 14 díky podpoře Magistrátu 
hl. m. Prahy a spolupráci se správcovskou 
firmou zajistila revitalizace vnitrobloků 
na  Černém Mostě, loni dokončila „svou“ 
část projektu Vybíralka 25, respektive revi-
talizaci okolí místní základní školy, a aktuál-
ně řeší budoucí proměnu sídliště Lehovec.
Co se Vybíralky 25 týká, ve  spolupráci 
s Galerií hl. m. Prahy a Institutem pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) městská 
část vyhlašuje ještě výtvarnou soutěž, 
jejímž cílem je na  vstupy do  vnitrobloků 
doplnit interaktivní umělecká díla. Dalším  
projektem, tentokrát opět v ZŠ Vybíralo-
va, je momentálně dokončovaná výstavba 
čtyř nových kmenových tříd, na níž radni-
ce získala 38 milionů korun od Magistrátu 
hl. m. Prahy. Pokud se podaří zajistit finan-
cování, ve druhé etapě zde letos naváže 

Nad pískovnou Bílý kůň má vzniknout nový park  Vizualizace: ŠÍMONÍK ARCHITEKTI s. r. o.
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ještě kompletní rekonstrukce gastropro-
vozu. Projekt Vybíralka 25 vychází ze sé-
rie veřejných projednání, občanských se-
tkání a různých workshopů řízených IPR, 
na nichž mimo jiné spolupracovala i měst-
ská část. Z plánu revitalizace, který z této 
aktivity vzešel, vyplynuly dílčí projekty jak 
pro místní radnici (již realizováno), tak pro 
hl. m. Prahu. Magistrátní projekt se týká 
především revitalizace zeleně a  rekon-
strukcí komunikací. Město jej postupně 
připravuje.
Druhým obdobným počinem, stejně jako 
v případě Vybíralky 25 založeným na par-
ticipaci a plánování s veřejností, je budoucí 
revitalizace sídliště Lehovec. Městská část 
ve  spolupráci s  IPR na  základě rozhovo-
rů, komentovaných procházek za  účasti 
místních a  dalších participačních aktivit 
připravuje návrh postupné revitalizace. 
Bude obsahovat jak krátkodobá opatření, 
která si vezme na starosti primárně Praha 
14, tak dlouhodobá, o něž se městská část 
podělí s  magistrátem. Informace, mimo 
jiné i k připravovaným úpravám na Lehov-
ci, jsou zveřejňovány na www.praha14.cz. 
Participaci s  veřejností, respektive pro-
jednávání urbanistické studie, IPR v uply-
nulých měsících organizoval i  ve  vztahu 

k plánovanému rozvoji nesídlištních částí 
Prahy 14, a to konkrétně centra Hutí. Vý-
sledky by rovněž měly být představeny 
na jaře.

ŠKOLY A ŠKOLKY
Zdravější vzduch ve školkách
Sofistikovaný systém výměny a cirkulace 
vzduchu, díky němuž se ve třídách snižuje 
množství oxidu uhličitého, již mají nainsta-
lovaný téměř všechny místní základní ško-
ly. Nyní je s tzv. rekuperacemi řada na ma-
teřinkách a  na  Poliklinice Parník, kterou 
má městská část rovněž ve správě. Stejně 
jako v případě „základek“ získala městská 
část na  rekuperace v  dalších objektech 
finance ze Státního fondu životního pro-
středí. Pokud nedojde k  žádným dlou-
hodobějším komplikacím, v roce 2022 by 
měl být systém nainstalován v budovách  
MŠ Chvaletická, MŠ Kostlivého, MŠ Pacu-
lova, MŠ Zelenečská, MŠ Generála Ja-
nouška, MŠ Vybíralova a MŠ Bobkova.

Zelené střechy ve školách
V ZŠ Generála Janouška a ZŠ Bratří Ven-
clíků městská část letos dokončí projekt 
na tzv. zelené střechy podpořený z evrop-
ského Operačního programu Životní pro-

středí. Zatravněné střechy výrazně zlepšují 
klima v  budovách – přispívají ke  zvýšení 
vlhkosti vzduchu, snižují teplotu střechy, 
prašnost v  okolí, energetickou náročnost 
i poplatky za odvod srážkové vody. Do bu-
doucna radnice realizaci obdobného pro-
jektu předpokládá i  na  dalších školských 
budovách. Bude záležet na tom, zda uspěje 
při získávání dotací.

Nová mateřská škola na Hutích
Hlavní město, přesněji jím vlastněná Praž-
ská developerská společnost (PDS), vypsa-
lo výběrové řízení na realizátora výstavby 
mateřské školy v ulici Sicherova. Rada hl. 
m. Prahy tak reagovala na žádost radnice 
Prahy 14, která o vybudování školky na Hu-
tích, mimo jiné i kvůli požadavkům místních 
obyvatel, dlouhodobě usiluje. Mateřská 
školka s  tělocvičnou a  komunitním cent-
rem vyroste na pozemku o celkové ploše 
3 500 m2, z níž by mělo být zastavěno cel-
kem 1 000 m2. Vzhledem k tomu, že plá-
nované využití pozemku je plně v souladu 
s platným územním plánem a má podporu 
všech zúčastněných, bude sdružena žá-
dost o územní rozhodnutí a stavební po-
volení. Zahájení výstavby město očekává 
v roce 2023.

INZERCE

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

www.likvidacevojkov.cz

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Firma
s 20 letou

tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50

251 62 Tehovec - Vojkov605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1 25.10.2021   9:3825.10.2021   9:38

ROK 2022
PLNÝ RADOSTI
ZE ŽIVOTA
VÁM PŘEJE
S námi na to nejste sami. Už 25 let.
Kompletní pohřební a kremační služby
profesionálně. S úctou k zesnulému
i pozůstalým.

pohrebpegas.cz
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Jan Coufal

T: 777 800 902

jan.coufal@archer-reality.cz

Potřebujete poradit s prodejem bytu, 
chalupy nebo pozemku? Neváhejte mě 
kontaktovat.

Rád Vám pomohu. 

Podpořte pacienty s roztroušenou sklerózou.
Fanděte mu s námi a přispějte formou DMS. 
DMS číslo 87 777 DMS  KLUKPUK 30/60/90 
             www.nadacejakubavoracka.cz

pridejte se 
ke Kubovi

ordinace:  Poliklinika Bioregena, Vajgarská 1141, Praha 9   

Hledáte
sonografickou ambulanci?

V naší ambulanci na Praze 9 nabízíme:
 sonografická vyšetření se zaměřením

také na dětské pacienty,
 krátké objednací lhůty a objednání na čas.

      251 034 244    www.mediclinic.cz

      775 565 543        zdravotni@dsvysocany.cz

Domov seniorů Vysočany
Bassova 14, Praha 9 

www.dsvysocany.cz

HLEDÁME FYZIOTERAPEUTA
 Hlavní pracovní poměr nebo na částečný úvazek
 Výborné platové ohodnocení + firemní benefity 
 Pro mimopražské s možností firemního ubytování 
 Práce co má opravdu smysl

92x63mm.indd   1 17.12.2021   15:14:13
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Zapojte se do Tříkrálové sbírky 
a pomozte dobrým skutkem
U příležitosti svátku Tří králů se už tradičně koná charitativní 
sbírka, mj. v režii Farní charity Praha 14.

Přispět můžete více 
způsoby:
•  bezhotovostně na účet: 
66008822/0800,  
VS : 777910040, a to až 
do 31. ledna 2022  
(možno využít i uvedený 
QR kód);
•  osobně do kasičky  
„tří králů“, po celé České 
republice do 16. ledna 2022.   

Výtěžek letošní sbírky je určen na podporu  
sociálně slabých rodin. dm, red

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby občanům 
zemí mimo EU: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, 
vzdělávací semináře a také komunitní a kulturní akce, na které jsou 
srdečně zváni všichni obyvatelé Prahy 14.

Integration centre Prague (ICP) offers free of charge services for third 
country nationals: legal and social counselling, Czech language courses, 
educational seminars and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung cấp những dịch vụ miễn phí 
cho công dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và tư vấn xã hội, khóa 
học tiếng Séc, buổi giảng dạy và sự kiện hội nhập.

Інтеграційний центр Прага (ІЦП) пропонує безкоштовні 
послуги громадянам третіх країн: юридичні та соціальні 
консультації, курси чеської мови, освітні семінари та 
інтеграційні заходи.

 Projekt Integrační centrum Praha VII, reg. 
č. AMIF/28/03, je financován v  rámci národ-
ního programu Azylového migračního a  inte-
gračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra 
České republiky.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA O.P.S. –  
POBOČKA PRAHA 14
Kučerova 727/3, tel.: 775 553 188.  
Více informací naleznete na www.icpraha.com 
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Gratulace  
k diamantové svatbě

Jen pár dní před Vánoci, konkrét-
ně ve  čtvrtek 16. 12. 2021, oslavili 
manželé Jana a  Jan Sovovi z  Pra-
hy 14 diamantovou svatbu. Hodně 
zdraví, štěstí a  lásky do  dalších let 
společného soužití přeje dcera Da-
niela Marešová. Ke gratulaci se do-
datečně připojují i členové redakce 
Čtrnáctky. red

Oprava mostu nad terminálem 
Černý Most a uzavírka parkoviště
Součástí připravovaných úprav do-
pravního terminálu Černý Most je 
i  oprava mostu, který spojuje ulici 
Bryksova a  stejnojmenné parkoviště 
za areálem. Během prací, jež potrva-
jí od  15. 2. do  16. 6. 2022, bude par-
kovací plocha pro osobní automobily 
uzavřena. Omezení se dotknou i od-
stavného parkoviště pro autobusy. 
Chodník na mostě zůstane průchozí. 
Investorem akce je Dopravní podnik 

hl. m. Prahy (odpovědný pracovník: 
p.  Eliáš, tel.: 608  322  533). Jako al-
ternativu mohou řidiči v době uzavír-
ky parkoviště využívat P+R parkovací 
dům, který hlavní město Praha ote-
vřelo v  listopadu. S  ohledem na  to, 
že rekonstrukce mostu je technolo-
gicky náročná, nelze vyloučit posu-
nutí termínu dokončení prací. Ak-
tuální informace prosím sledujte na   
www.praha14.cz. red

Chcete pracovat na úřadě Prahy 14?  
Podívejte se na nabídku volných míst
Městská část Praha 14 přijme pracovní-
ky na pozici vedoucí / vedoucího Od-
boru kanceláře úřadu (plat. tř. 11, da-
tum nástupu dle dohody, významnou 
výhodou zkušenosti v  personalistice) 
a na pozici vedoucí / vedoucího Odbo-

ru správních agend a  přestupků (plat. 
tř. 11, datum nástupu dle dohody).
Podrobnosti zájemci naleznou na www.
praha14.cz (sekce ÚŘAD MĚSTSKÉ 
ČÁSTI, VOLNÁ MÍSTA).
 red

Foto: archiv rodiny
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Participativní rozpočet umožňuje ob-
čanům navrhovat projekty, které při-
spívají ke zlepšení života v jejich oko-
lí. O  podaných návrzích pak hlasuje 
veřejnost a  ty úspěšné městská část 
ze svého rozpočtu realizuje. Stejně 
jako v uplynulých ročnících participa-
tivního rozpočtu je i na ten současný 
vyčleněno 5 milionů korun. Podle fi-
nanční náročnosti se podané projekty 
rozlišují na velké (do 2 milionů korun) 
a malé (do 200 000 korun). 

HŘIŠTĚ PRO DĚTI, MÍSTO PRO 
SOUSEDSKÁ SETKÁNÍ I HRANÍ 
DISCGOLFU
V  kategorii velkých projektů získalo 
nejvíc hlasů dětské hřiště na  Hutích 
navrhovatele Rostislava Kotila, kte-
ré vznikne jižně od  ulice Sicherova. 
„Chtěli bychom neudržovanou plo-
chu přeměnit v  rekreační prostor 
přírodního charakteru pro obyvatele 
Hutí a  vybudovat dětské hřiště pro 
věkovou kategorii 3–6 let,“ popsal 
Rostislav Kotil. Revitalizací vznikne 
plnohodnotný prostor, který mohou 
využívat nejen matky s  dětmi, ale 
všechny věkové kategorie. Navrho-
vané řešení dětského hřiště na  pří-
rodním zatravněném povrchu spočí-
vá v umístění několika hracích prvků, 
fitness prvků, laviček a odpadkových 

košů, vše z přírodních materiálů. Hři-
ště bude neoplocené, volně přístup-
né a rozdělené na dvě zóny – v první 
vznikne posilovna pro dospělé a gril, 
v  druhé pak dětské hřiště pro vě-
kovou kategorii 3–6 let. „Rád bych 
svým projektem přispěl i  k  rozvoji 
sousedských a  komunitních vztahů. 
Prostor by měl být místem, kde si lidé 
mohou sami organizovat také komu-
nitní a sousedské oslavy a akce,“ do-
plnil Rostislav Kotil.
S  úpravou dnes zanedbaného a  ne-
prostupného území, které je atrak-
tivní akorát pro bezdomovce, uspě-
la v  kategorii malých projektů Věra 
Šubrtová. „Ráda bych, aby mezi ulice-
mi Jamská, Sicherova a Budovatelská 
vznikla lokalita uživatelná pro obyva-
tele, ovšem se zachováním hodnot-
ných porostů a přirozeného prostředí 
pro místní faunu. Navrhuji proklučení, 
ale zachování kompaktních celků ze-
leně a již vzrostlých stromů (švestky, 
jabloně, ořešáky, akáty) a keřů (hloh, 
myrobalán apod).  V  otevřenějších 

prostorech zájmového území navrhuji 
umístit zařízení sloužící k  odpočinku 
a  zábavě obyvatel, konkrétně malé 
rekreační discgolfové hřiště (4–6 
košů) a  pevný betonový pingpongo-
vý stůl. Také bych ráda, aby v lokalitě 
vzniklo jednoduché piknikové pose-
zení, a umožní-li to požárně bezpeč-
ností posouzení lokality, pak i  veřej-
ný gril,“ představila svůj projekt Věra 
Šubrtová. 

SPOLEČNÁ LOKALITA,  
SPOLEČNÁ PROPAGACE
Oba projekty, které ve svých katego-
riích získaly nejvíce hlasů, nespojuje 
jen lokalita Hutí, ale také společ-
ná propagace. Navrhovatelka malé-
ho projektu Věra Šubrtová oslovila 
po  veřejném projednávání navrhova-
tele dětského hřiště Rostislava Koti-
la. Propagace samozřejmě probíhala 
na  sociálních sítích, ale nejen tam – 
ne všichni obyvatelé Hutí jsou na Fa-
cebooku. 
„Jelikož byly v našem okolí navrženy 
projekty dva, rozhodli jsme se s paní 
Věrou Šubrtovou spojit síly a předsta-
vili jsme projekty společně. Pro obdo-
bí hlasování jsme vytvořili informační 
letáky s přímým odkazem na hlasová-
ní pomocí QR kódu a poté je vylepili 
v širokém okolí. Zároveň jsem během 
této „kampaně“ oslovoval lidi ze sou-
sedství a  všem připomínal probíhají-
cí hlasování. Byl jsem možná trochu 
otravný, ale za  ten úspěch to stálo,“ 
popisuje Rostislav Kotil. 
„Nejen na  Hutích je stále co vylep-
šovat. Osobně bych příště přivítala 
interaktivní mapu pozemků, na  kte-
rých je teoreticky možné navrhovat 
projekty. Nebo naopak, na  kterých 
to vhodné není,“ uzavřela Věra Šubr-
tová. 

Dva vítězné projekty
participativního rozpočtu zlepší život na Hutích 

PETRA TRNKOVÁ

AKTUÁLNÍ ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU ZNÁ VÍTĚZE, STRUČNÝ 
PŘEHLED JSME PŘINESLI V PROSINCOVÉM VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY. TENTOKRÁT 

BYCHOM RÁDI BLÍŽE PŘEDSTAVILI DVA NÁVRHY, KTERÉ VE SVÝCH 
KATEGORIÍCH ZÍSKALY NEJVÍCE HLASŮ. 

Čtrnáctka podle vás

„Projekt participativního 
rozpočtu vnímám jako úžasný 

nástroj spolupráce mezi radnicí 
a občany. Je skvělé mít jako 

místní reálnou možnost zlepšit 
své okolí a v tomto směru si 

aktivity radnice velmi vážím.“ 
Rostislav Kotil, autor projektu 

hřiště na Hutích

„Sousedé byli nadšení 
z úspěchu obou projektů, 

určitě se ráda zapojím 
i do dalšího ročníku 

participativního rozpočtu.“ 
Věra Šubrtová, autorka 

projektu na revitalizaci prostoru 
mezi ulicemi Jamská, Sicherova 

a Budovatelská



15

Inzerce

RV
21

01
7

73
/0

1



16

Prevence kriminality

„Začínali jsme v roce 2015 kurzy zaměřený-
mi na seniory, v roce 2018 jsme poprvé zor-
ganizovali také speciální kurz pro ženy. Loni 
na podzim běželo hned pět kurzů určených 
různým cílovým skupinám, a to na různých 
místech (Plechárna, H55 a  KC Kardašov-
ská), takže si každý mohl vybrat. Všechny 
kurzy jsem navštívil a musím říct, že zájem 
a pozitivní ohlas mě mile překvapily. Bylo 
zřejmé, že účastníky program opravdu 
baví, senioři ho částečně vnímají i jako spo-
lečenské setkání, děti zase jako zábavnou 
hru. O úspěchu kurzů svědčí i to, že vět-
šina účastníků by ráda pokračovala. Mým 
úkolem je zajistit z rozpočtu městské části 
finanční prostředky, kurzy jsou zdarma,“ 
představil projekt místostarosta Prahy 14 
Jaromír Krátký, do jehož gesce spadá mimo 
jiné i bezpečnost v městské části.
Kurzy se věnují dvěma aspektům sebeobra-
ny. V první řadě přinášejí cílovým skupinám 
teoretické znalosti a techniky, které vedou 
k prevenci konfliktů. V té druhé pak vytváří 

příležitost si vše prověřit během praktic-
kých seminářů fyzického cvičení. Při nich se 
účastníci učí obranným či útočným techni-
kám, cílem přípravy je modelování potenci-
ální sebeobranné situace a přiblížení realitě. 
„Mimo kurzy sebeobrany zajišťujeme také 
preventivní programy zaměřené na  děti 
a mládež. Konkrétně jde o projekt ,Praha 
14 bezpečně online‘ zaměřený na kyberši-
kanu, netolismus – závislost na sociálních 
sítích, a  další rizika spojená s  virtuálním 
prostředím či o  preventivní aktivity pro 
děti ze sociálně slabých rodin – tedy o růz-
né výlety, letní tábor a také o kurz Futsal  
Praha 14,“ doplnil místostarosta Krátký. 

KURZY PŘINÁŠÍ „AHA“ MOMENTY 
I ZMĚNU V MYŠLENÍ
Tréninky v kurzech sebeobrany vedou zku-
šení lektoři systému Krav Maga, důraz je 
kladen na útoky při zjevném nepoměru sil, 
které jsou typičtější pro napadení žen, se-
niorů a dětí. „Myslím, že pro většinu těch, 
kteří se s prevencí konfliktů a sebeobranou 
nikdy nesetkali, je kurz opravdu přínosný 
a  některé informace překvapivé. Důleži-
té je naučit se vnímat své okolí a  možná 
i  trochu jinak přemýšlet, účastníci zažívají 
,aha‘ momenty. Když se žen zeptám, zda 
by zloději odevzdaly bez protestu mobilní 
telefon, automaticky odpovídají, že nikdy. 
Pak o tom doma přemýšlí a svůj postoj vět-
šinou přehodnotí. S tím, že si začnou zálo-
hovat fotky,“ vysvětlila lektorka kurzů pro 
ženy z H55 Petra Perničková. 

Obecně se do kurzů hlásí buď lidé, kteří 
mají za  sebou špatnou zkušenost, nebo 
ti, kteří se necítí v bezpečí, i když v me-
zinárodním srovnání patří Česká repub-
lika i  Praha k  těm bezpečnějším místům 
na  světě. „Po  absolvování kurzu se sub-
jektivně vnímaná úroveň bezpečí zlepší. 
Účastníci se naučí, že většinu konfliktů 
lze vyřešit bez fyzické konfrontace. Kro-
mě nočních návratů domů se zaměřujeme 
i  na  běžné nepříjemné situace, třeba při 
špatném parkování či předbíhání ve fron-
tě,“ doplnila Petra Perničková. 
„Pohybové aktivity mám ráda a  myslím, 
že pohyb je potřeba. Chtěla jsem zkusit 
něco nového a systém Krav Maga se mi líbí. 
Kromě pohybu mi kurz přinesl také změ-
nu v myšlení – naučila jsem se jinak vnímat 
své okolí a hodnotit rizika. Prostředí bylo 
příjemné, instruktoři jsou fajn lidé a setkání 
různých generací žen byla přínosná zkuše-
nost. Do kurzu se mnou chodila paní v se-
niorském věku a bylo hezké pozorovat její 
nadšení,“ shrnula svůj dojem z kurzů Irena 
Holíková.  

Projekt Sebeobrana Praha 14  
úspěšně pokračuje 

PETRA TRNKOVÁ

MĚSTSKÁ ČÁST POŘÁDÁ V RÁMCI PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY KURZY SEBEOBRANY 
PRO OBČANY. KURZY JSOU ZDARMA, NÁKLADY HRADÍ PRAHA 14 Z DOTACE MAGISTRÁTU  

HL. M. PRAHY A ČÁSTEČNĚ ZE SVÉHO ROZPOČTU. NOVÝ SEMESTR SE OTEVŘE NA JAŘE.

„Tyto aktivity jsou v souladu 
s Koncepcí prevence kriminality 

hl. m. Prahy a zvyšují úroveň 
bezpečnosti seniorů, žen, dětí 

a veřejnosti na území MČ Prahy 14.“ 
Jaromír Krátký,  

místostarosta Prahy 14

KRAV MAGA 
Systém s jedinečným logickým přístu-
pem, snadný na učení a zapamatování, 
postavený na přirozených a intuitiv-
ních reakcích a snadno použitelný 
ve stresových situacích. Důležitou 
částí Krav Maga je také ojedinělý pro-
ces výuky, propracovaná metodologie 
a široká škála způsobů tréninků.

Místostarosta Jaromír Krátký na návštěvě jednoho z kurzů  zdroj: archiv MČ Praha 14
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605 405 799
tomaschkova@regvyd.cz

Zuzana TOMASCHKOVÁ

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

tomaschkova@regvyd.cz

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

Kam s vysloužilým stromkem?
Podle tradice by se měl vánoční 
stromeček odstrojovat na Tři krá-
le, řada domácností si ho ale ráda 
užívá déle. Naopak ti, co odjíždí 
na  Silvestra na  hory nebo ně-
kam do tepla, strom často li-
kvidují dřív, aby na ně doma 
nečekal holý kmen a  pod 
ním hromada jehličí. 
Každý rok svezou praž-
ské služby během ledna 
okolo 300 tisíc vánoč-
ních stromků. Stromeč-
ky nepatří do  popelnice, 
ale vedle kontejneru. Pokud bydlíte 
na  sídlišti, doneste ho ke  kontejne-
rům na směsný odpad, pokud v rodin-

né zástavbě, tak k  nejbližšímu tří-
dicímu hnízdu. Ideálně byste měli 

stromek odnést den před svozem 
odpadu, aby na  popeláře neče-
kal dlouho. 

Vysloužilé stromky míří 
do  kompostárny, ty nedo-
konale odstrojené do  spa-

lovny Malešice. Nepro-
dané stromečky odebírá 

ZOO Praha, třeba sloni 
si na  nich každoročně 

pochutnají. Odstrojené 
stromky ale do ZOO nenos-

te, vždy je riziko, že se najde jeden 
zapomenutý háček, který by zvířa-
tům mohl ublížit. pet

Cena za svoz 
komunálního 
odpadu se 
od ledna 2022 
mění
Zastupitelstvo hlavního města 
Prahy na svém prosincovém jednání 
schválilo změnu odpadové vyhlášky. 
Doposud se cena za svoz komunál-
ního odpadu v Praze počítala podle 
skutečných nákladů – pohybovala 
se v rozmezí 25–74 haléřů za litr. 
Od letošního ledna je cena jednotná 
pro všechny, tedy 50 haléřů za litr 
odpadu. Obyvatelům na sídlištích se 
zvýší (v některých případech téměř 
dvojnásobně) a lidem žijícím v řidší 
zástavbě sníží. Magistrát zároveň 
představil možnost, jak objem směs-
ného odpadu redukovat. Od ledna 
je možné zdarma objednat svoz 
hnědých kontejnerů na bioodpad, 
který dle odhadů tvoří 30–40 % 
odpadů z domácností. pet

Kurzy českého jazyka pro cizince
Farní charita Praha 14 organizuje kurzy českého jazyka pro cizince. Do nové-
ho kurzu, který začíná v lednu, se zájemci mohou hlásit  na telefonním čísle 
739 203 254. Výuka pro dospělé – 2x týdně 90 minut, výuka pro děti –  
1x týdně 90 minut. Kurzy organizace pořádá v rámci projektu Integrace cizinců 
na MČ Praha 14 za finanční podpory Ministerstva financí ČR a MČ Praha 14. red
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PF 2022
Vážení spoluobčané,
věřím, že jste přes vánoční svátky na-
brali mnoho sil a užili jste si setkávání 
s rodinami a přáteli. Nadcházející rok 
2022 určitě nebude patřit k těm jed-
noduchým. Očekáváná vysoká inflace, 
růst cen všech vstupních materiálů 
a skokový růst cen energií určitě 
dopadne i na rozpočet Prahy 14, 
zejména v oblasti investic. V každém 
případě bude nutné znovu posoudit 
priority plánovaných staveb a jejich 
financování. V roce 2021 se mimo 
jiné podařilo realizovat prioritní akce 
jako například Bikepark na Jahodnici, 
smart budovu Úřadu MČ Praha 14 
a připravit řadu dalších projektů, kte-
ré bychom rádi i přes změnu koalice 
dotáhli do úspěšného konce. Po mno-
ha letech administrativních průtahů 
a obstrukcí máme stavební povolení 
na Rekreační areál s přírodním koupa-
lištěm u Kyjského rybníka. V průběhu 
letošního roku budeme soutěžit do-
davatele a konečně začneme stavět. 
Domov seniorů Bojčenkova je rovněž 
projekčně i finančně zabezpečen a re-
alizaci této klíčové rekonstrukce již 
nic nebrání. U konečné metra Černý 
Most vyroste nový polyfunkční dům, 
ve kterém bude pobočka Městské 
knihovny v Praze, kontaktní místo 
Úřadu MČ Praha 14 a také nové byty. 
Věříme, že se podaří úspěšně dořešit 
pozemky v areálu blízko kostela sv. 
Bartoloměje (bývalý UNIP). V této zá-
ležitosti je již finální dohoda o směně 
pozemků s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. V tom-
to prostoru si ideálně představujeme 
vybudování nového domova seniorů. 
K dotvoření centra starých Kyjí bude 
také sloužit přívětivá družstevní 
výstavba při Broumarské ulici. Na pří-
pravě tohoto projektu se od jara 2021 
podíleli zastupitelé napříč politickým 
spektrem a prosincové zastupitel-
stvo souhlasilo se založením družstva 
a udělením práva stavby. Zástavba 
bude přibližně kopírovat území his-
torické zástavby, která byla zbourá-
na v osmdesátých letech minulého 
století. Podporu nejen nové koalice 
(ODS, STAN, KDU-ČSL, ANO) získalo 
rovněž Memorandum k realizaci rezi-
denčního projektu v Klánovické ulici.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, stejně 
jako zastupitelům ze všech politických 
stran mnoho úspěchů v roce 2022.

Josef Kutmon, zastupitel za ODS

Názory a politické komentáře

Nová koalice na Praze 14
Vážení občané Prahy 14, milí sousedé, 
přátelé, rád bych Vám za Starosty a ne-
závislé popřál do  nového roku 2022 
především hodně zdraví, toho je v této 
době opravdu zapotřebí. Přejeme Vám, 
ať se rok 2022 STANe Vaším rokem spl-
něných přání. 
Pro nás bude tento rok nejen rokem 
volebním, ale především po  půlroč-
ním působení v  opozici rokem ná-
vratu k  započaté práci na  radnici  
MČ Praha 14. 
Jak jste jistě zaznamenali, na  prosin-
covém zasedání zastupitelstva došlo 
k  rezignaci radních za  TOP 09 a  Pirát-
ské strany, kteří se tak vyhnuli očeká-
vanému odvolání ze strany nově vzniklé 
koalice, jejíž jsme součástí.  Jednalo se 
o druhou změnu radních v tomto voleb-
ním období. Jak poprvé v  červnu, tak 
i podruhé nyní v prosinci 2021 rozbili za-
stupitelé zvolení za TOP 09 svými netý-
movými, a proto i destruktivními postoji 
jinak fungující koalici. 
Musíme upřímně říci, že je nám velmi 
nepříjemné, že jste svědky těchto poli-

tických manévrů. Nicméně aktuální si-
tuace potvrzuje naše slova a předcho-
zí prohlášení o nemožnosti spolupráce 
se současnými zastupiteli zvolenými 
za  TOP 09. Z  našeho pohledu nyní 
dochází k nápravě křivd a k potvrzení 
faktu, že důvody našeho červnového 
odvolání byly ze strany zástupců TOP 
09 a  Pirátské strany vykonstruovány 
a byly pouhým politickým pučem. 
Od začátku volebního období byla ODS 
naším funkčním koaličním partnerem, 
proto jsme jejich nabídku na  obnovení 
spolupráce a vstup do nové koalice při-
jali. Opravdu vítáme možnost vrátit se 
k naší započaté práci a dokončit vše, co 
jsme v oblasti kultury a školství do červ-
na 2021 úspěšně rozpracovali.
Děkujeme Vám za dosavadní projevova-
nou důvěru v hnutí Starostové a nezá-
vislí. Velmi si toho vážíme. Deklarujeme 
Vám, že chceme za  necelý rok v  nové 
koalici udělat spoustu užitečné práce, 
která bude ku prospěchu obyvatel Pra-
hy 14. 

Jan Liška, radní za STAN

Veřejnému prostoru se dostane 
více pozornosti
Vážení a milí sousedé,
dovolte mi vám za celý klub popřát vše 
nejlepší do  nového roku a  především 
pevné zdraví! Přestože se nyní často 
mluví o  tom, že letošní rok bude ná-
ročný, neznamená to nutně, že bude 
špatný. Každá mince má dvě strany 
a  i  na  tom nejpříjemnějším letním nebi 
se sem tam najde nějaký mráček. Nechci 
zlehčovat zejména ekonomickou nejis-
totu, která může být pro mnohé složitá, 
ale chtěl bych hlavně povzbudit, aby-
chom nepropadli strachu a  odvážili se 
do nového roku vykročit s nadějí a vírou 
a nenechali si ujít příležitosti, kterých se 
nám bezpochyby dostane.
Našemu zastupitelskému klubu se ta-
ková příležitost naskytla už v prosinci, 
kdy předchozí vedení Prahy 14 ukon-
čilo spolupráci, a  hledala se varianta 
pro vedení nové. I my jsme měli obavy, 
zda pouhý třičtvrtě rok před novými 
volbami je moudré vyměnit opoziční 
lavice za místa na radnici, ale zvítězila 
chuť po  možnosti tvořit a  podílet se 
na  vývoji Prahy 14, neboť jsme pře-
svědčeni, že i v krátké době lze vyko-
nat mnohé.

Věřím známému přísloví, že „odvážným 
a připraveným štěstí přeje“, a mám radost, 
že bylo vyslyšeno mé volání po vytvoře-
ní gesce veřejného prostoru, kterou mám 
nyní na starost společně s dopravou. V mi-
nulosti jsme se s opozicí často vyjadřovali 
k zanedbanosti veřejného prostoru. Jeho 
správa byla dosud rozdělená mezi vícero 
radních, a ve výsledku se mu tak nedostá-
valo potřebné pozornosti. Jeho vzhled je 
přitom vizitkou nejen Prahy 14, ale i jejích 
obyvatel – tedy nás všech.
Parky, náměstí, dětská hřiště, lavičky, 
údržba zeleně i stav chodníků – to je jen 
malý výčet toho, co si pod pojmem ve-
řejný prostor představit. Veřejný prostor 
má být pro všechny bez rozdílu a má být 
příjemným místem nejen k  setkávání. 
Napadá vás, že je to příliš velké sousto? 
Máte pravdu, ale stejně jako v  životě, 
nejdůležitější je začít. A  já se pouštím 
do práce s veškerou energií a odhodlá-
ním, že za  sebou zanechám kus práce, 
na  kterou v  budoucnu může kdokoliv 
navázat, a Praha 14 se stane příjemnou 
a důstojnou vizitkou nás všech.

Ing. Tomáš Novotný 
za zastupitelský klub ANO
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Inzerce

Operace šedého zákalu  
by se neměla zbytečně odkládat
Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř 
vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal. 
Toto časté oční onemocnění komplikuje 
život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše 
vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zá-
kalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář 
Očního centra Praha, které se na léčbu 
a operace šedého zákalu specializuje.

Co je to šedý zákal a  podle čeho pacient po-
zná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení 
průhlednosti lidské čočky, a  to nejčastěji v  dů-
sledku stárnutí. Většinou se objevuje ve věku 
60 až 75 let a  příznakem je zamlžené, zhoršené 
a zkreslené vidění na blízko i do dálky a také cit-
livost na světlo. Šedý zákal nelze odstranit nijak 
jinak než operací a  neexistuje jiný způsob jeho 
léčby. Pacient by tedy operaci neměl zbytečně 
odkládat. Důvodem je nejen kvalita života, ale 
i  to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý, tím je 
operace oka náročnější.

Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný a rych-
lý chirurgický zákrok, kterého není třeba se 
obávat. Operace trvá asi 15 minut a provádí se 
v místním znecitlivění kapkami. Oko je do dru-
hého dne zakryto náplastí a  po jejím sejmutí 
již pacient na oko vidí. V Očním centru Praha je 

operace šedého zákalu hrazena všemi zdravot-
ními pojišťovnami.

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní zakalená 
lidská oční čočka nahrazuje umělou nitrooční 
čočkou, která zůstává v oku natrvalo až do konce 
života. Typ nitroočních čoček se volí s ohledem na 

Oční centrum Praha, a. s. 
Lighthouse Tower, jankovcova 1569/2c, 

Praha 7. recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

problém a požadavky pacienta na vidění. Čím dál 
více pacientů si uvědomuje, že díky operaci šedé-
ho zákalu mají možnost si vybrat, jak se budou 
dívat na svět po zákroku. I proto mnoho z nich na 
svých očích nešetří a při operaci si připlatí za mul-
tifokální nebo trifokální nitrooční čočky, které je 
úplně zbaví závislosti na brýlích. Po operaci nám 
pak často říkají, že opravdu vidí jak zamlada.

Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, hrozí i ztráta zraku!
Onemocnění sítnice je vždy velmi závažné 
a často nevratné a může vést až ke ztrátě 
zraku.  Důležitá je včasná diagnostika a ne-
odkladné zahájení léčby.

Řada onemocnění sítnice ve svém počátku pro-
bíhá skrytě a  až v  pokročilém stádiu se projeví 
zhoršeným viděním, které v tu chvíli už však ne-
lze napravit, pouze zpomalit. Každý po 35. roce 
života by tedy měl podstoupit speciální vyšetření 
sítnice (tzv. OCT angiografii), která dokáže odha-
lit mnoho očních onemocnění v počátečním stá-
diu, kdy ještě pacient žádné příznaky nepociťuje.

“OCT angiografie je revoluční zobrazovací me-
toda sítnice, která oproti standardnímu OCT 
zobrazuje nejen stav jednotlivých vrstev sítni-
ce, ale zároveň i funkčnost všech jejích struktur.” 
vysvětluje MUDr. Dana Černohubá, odborná lé-
kařka Očního centra Praha. Speciální skenování 
sítnice tak dokáže odhalit závažná onemocnění 
sítnice jako jsou nádorová onemocnění oka, 
věkem podmíněná makulární degenerace, cév-
ní onemocnění sítnice (diabetická retinopatie), 
onemocnění makuly, odchlípení sítnice a  další 
degenerativní změny na sítnici. Vyšetření pomo-
cí OCT angiografie je rychlé a  bezpečné, navíc 
zcela bezbolestné a bez nitrožilního použití kon-
trastních látek.

Oční centrum Praha má specializované centrum 
pro léčbu onemocnění sítnice, v  rámci kterého 
pacient získá komplexní péči na jednom místě – 
od diagnostiky až po následnou laserovou a bio-
logickou léčbu. “Pracovišť, zabývajících se kom-

plexní léčbou sítnice, je v současné době velmi 
málo a pacienti tak často musí čekat až půl roku 
na objednání. Bohužel při onemocnění sítnice si 
pacienti čekání nemohou dovolit. V našem cen-
tru pro onemocnění sítnice máme pro pacienty 
minimální objednací lhůty a nejmodernější dia-
gnostické a léčebné přístroje.” sděluje paní dok-
torka Černohubá.

Moderní biologická léčba sítnice

V  posledních několika letech se v  oftalmologii 
důrazně prosazuje moderní biologická léčba, 
která spočívá v aplikaci nitroočních injekcí s an-
ti-VEGF preparátem do sklivce. „Pomocí účin-
ných látek biologického původu jsme tak dnes 
schopni léčit onemocnění sítnice jako je věkem 
podmíněná makulární degenerace, edémy sít-
nice nebo diabetickou retinopatii.” vysvětluje 
paní doktorka Černohubá a  dodává: „Výhodou 
této léčby je, že maximálně efektivní, cílená a její 

Centrum pro léčbu šedého zákalu 
Centrum pro léčbu sítnice 

Refrakční a laserové centrum 
Aplikace nitroočních injekcí 

Máme smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami!

VOLEJTE: 220 807 757

OBJEDNÁME VÁS 
BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ!

včasná aplikace může zastavit či významně zpo-
malit postup onemocnění.”

Oční centrum Praha je jedním z mála specializo-
vaných pracovišť v  Praze a  Středočeském kraji, 
které může biologickou léčbu sítnice pomocí 
tzv. anti-VEGF látek poskytovat. Ročně provede-
me stovky aplikací nitroočních injekcí a můžeme 
konstatovat, že biologická léčba je ve většině pří-
padů efektivní.
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Z městské části

Kontaktní místo pro bydlení Praha 14
NA KONTAKTNÍ MÍSTO PRO 
BYDLENÍ SE MŮŽE OBRÁTIT 
KDOKOLIV, KDO NAPŘ.:
• Dostal výpověď z  nájmu či má 

nejasnosti ohledně podmínek ná-
jemní smlouvy a  uvítal by právní 
konzultaci.

• Bydlí v  nevyhovujících podmínkách 
a hledá standardní bydlení.

• Má špatné rodinné, sousedské vztahy 
nebo vztahy s  majitelem bytu a  po-
třebuje zprostředkovat adekvátní 
podporu.

• Je zadlužený a potřeboval by konzul-
taci ohledně dluhů spojených s byd-
lením.

• Má nedostatečný příjem a rád by znal, 
zda může mít nárok na  některou ze 
státních sociálních pomocí.

• Má zdravotní či sociální problémy 
a potřebuje zajistit adekvátní službu.

• Má jakýkoliv jiný problém související 
s bydlením.

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BYDLENÍ:
• Zjišťuje informace potřebné k  bližší 

analýze bytové situace domácnosti 
a řešení bytové nouze.

• Poskytuje základní poradenství a po-
moc ve zorientování se v systému by-
tové a sociální podpory.

• Zprostředkovává kontakty na  návaz-
né služby (sociální, dluhové, právní 
poradenství aj.).

• Poskytuje konzultace k  vyplnění žá-
dosti o  pronájem bytu městské části 
a Magistrátu hlavního města Prahy.

KMB: KONZULTACE, ŘEŠENÍ BYTOVÉ 
PROBLEMATIKY, SPOLUÚČAST PŘI 
ZAŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI, NABÍDKA 
ÚČINNÝCH ŘEŠENÍ: 
1. Akutní bytová nouze (absence stan-

dardního bydlení, hrozící vystěhování)
2. Dlouhodobé problémy s  aspektem 

bydlení (špatné vztahy v  rodině, ne-
kvalitní bydlení)

3. Nejistá situace, tlak na  vypovězení 
smlouvy, hrozba zvýšením nájmu

4. Finanční problémy ztěžující udržení 
bydlení

KONTAKT:
Mgr. Xénia Gubeková
Kancelář 219
Pondělí: 8:00–12:00, 13:00–17:30
Středa: 8:00–12:00, 13:00–17:30
Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9
Tel: 225 295 529, 601 029 130
E-mail: Xenia.Gubekova@praha14.cz
Web: www.praha14.cz

Knihovna na Černém Mostě má nové jméno
Pobočka Městské knihovny v Praze 
na  Černém Mostě v ulici Generála Ja-
nouška je zatím jednou ze dvou pobo-
ček, které v  Praze 14 čtenáři najdou. 
Důležité je slovo „zatím“, které slibuje 
rozšíření počtu knihoven. Mělo by se tak 
stát v průběhu příštích dvou let. Přípra-
vy knihovna zahajuje už nyní. 
Prvním krokem je přejmenování stávající 
pobočky Černý Most na  Rajskou zahra-
du (ke změně došlo 1. 1. 2022). Knihovna 
k tomu přistupuje proto, že další prostory 
pro knihovní služby mají vzniknout přímo 
u  stanice metra Černý Most, tedy v  lo-
kalitě, která původnímu názvu knihovny 
v  ulici Generála Janouška více odpovídá. 
Co se v Praze 14 blízko stanice metra Černý 

Most chystá? Už příští rok (únor 2022) má 
být otevřen knihovní kiosek v prostorách 
Obchodního centra Černý Most a  nová 
knihovna by měla být také součástí připra-
vovaného polyfunkčního domu Prahy 14 
v těsné blízkosti stanice metra Černý Most. 
„Knihovna zůstává na  tom samém místě 
a  nic jiného než název se nemění,“ řekla 

vedoucí pobočky Rajská zahrada Vesna 
Markovičová. „Název Rajská zahrada jsme 
vybrali proto, že odkazuje k blízké stanici 
metra i stejnojmennému sídlištnímu celku, 
na  jehož hranici knihovna sídlí,“ vysvětlila 
volbu Vesna Markovičová. Pobočku Rajská 
zahrada Městské knihovny v Praze čtená-
ři najdou v objektu bývalé mateřské školy 
v ulici Generála Janouška, který dnes slouží 
několika volnočasovým organizacím.  
Městská knihovna v Praze 
Pobočka Rajská zahrada 
Generála Janouška 1060/2, Praha 14 
Po 13.00–19.00
Út  9.00–16.00
St 13.00–19.00
Čt 13.00–19.00 dm

Foto: Městská knihovna v Praze
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On-line noviny 
do celé rodiny!

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz .cz

Taekwondisté ve skvělé formě
Taekwondisté Sonkalu z Černého Mostu 
se v říjnu a listopadu potkali s vynikající 
formou. Na konci října osm členů Sonka-
lu vyrazilo na Mistrovství Evropy, které 
se po covidové pauze konalo v Herakli-
onu na Krétě. 
Šestice oblékala po  pět soutěžních dnů 
dobok se státní vlajkou a předváděla vy-
nikající výkony, které byly oceněny mnoha 
medailemi jak mezi jednotlivci, tak i týmy. 
Nejvíce se dařilo Tereze Štekerové, která 
vybojovala 2 zlaté a  2 bronzové medaile 
v  individuálních disciplínách, a  trenérovi 
začátečníků v  ZŠ Vybíralova Jiřímu Falti-
novi, který získal mezi veterány dvě zlaté 
medaile za  sestavy a  sportovní boj. Sou-
těžící taekwondisty doplňovali Alex Mach 
a vedoucí Sonkalu Ondřej Vrábel, kteří fo-
tografovali, natáčeli a připravovali komplet-
ní obrazovou dokumentaci celého šampi-
onátu. Zajímavé fotografie a videa najdete 
na www.sonkal.cz a sociálních sítích!
Od  19. do  20. listopadu se sonkaláci 
účastnili nejvyšší národní soutěže – Mis-
trovství České republiky v  Nymburce. 
Soutěžní výprava čítala 27 závodníků 

od  žákovské přes juniorskou, dospělou 
až po veteránskou kategorii. Soutěžilo se 
ve čtyřech individuálních a pěti týmových 
disciplínách. Především týmové soutěže 
byly velmi silnou zbraní černomostec-
kých taekwondistů, protože například 
ženy získaly čtyři zlaté ze čtyř startů! Ka-
ždopádně o sbírání jednotlivých cenných 
kovů se zasloužil každý člen výpravy  ̶  
výsledné skóre se zastavilo na 26 zlatých, 
16 stříbrných a 13 bronzových medailích. 
To znamenalo v  celkovém pořadí škol 

první místo a  prestižní pohár. Neztrati-
li se však ani jednotlivci, o  čemž svědčí 
zisk čtyř titulů mistrů ČR pro 2021 – Jan 
Veškrna, Karolína Chmelíková, Jiří Novák 
a Tereza Štekerová.
V roce 2022 čeká všechny členy zimní od-
dílové soustředění, zkoušky na vyšší pásky, 
mezinárodní soutěž Czech Open a na kon-
ci března Mistrovství Evropy v chorvatské 
Poreči. Ale také spousta tréninků v ZŠ Vy-
bíralova a BPA Hloubětín. 

Ondřej Vrábel, Sonkal





23

Naše školy

INZERCE

RV
21

0
01

37
/5

5

Studentská výstava  
v Komunitním centru Kardašovská

Od  3. ledna 2022 můžete v  Kulturním 
centru Kardašovská zhlédnout výstavu 
výtvarných prací studentek a  studentů 
Střední školy ARCUS oboru multimediál-
ní tvorba. 
Výstava se skládá ze dvou tematických cel-
ků. První je zaměřen na klasické kresebné 
techniky, jakými jsou kresba tužkou a pe-
rem, druhý představuje nárysy a prostoro-
vé modely architektonických projektů.
Na  výstavě uvidíte vybrané studijní prá-
ce s  motivy drapérií, zátiší, autoportrétů 

a  dalších anatomických studií zpracova-
nými technikou tzv. akademické šrafury, 
na kterou se výuka v prvních dvou roční-
cích výtvarné tvorby na SŠ ARCUS zamě-
řuje. Dále můžete spatřit nejlepší student-
ské kopie a  interpretace grafických listů 
a  kreseb takových velikánů evropského 
umění, jakými byli například Rembrandt, 
Dürer, Leonardo nebo Michelangelo. 
V  okruhu architektonických projek-
tů naleznete výkresy a  modely nejvý-
znamnějších modernistických staveb  

20. a 21. století od světoznámých architek-
tů Miese van der Rohe, F. L. Wrighta, Le 
Corbusiera a dalších. Jedná se o výsledek 
komplexního tvůrčího procesu propojující-
ho matematické a logické myšlení a prosto-
rové uvažování, pro které museli studenti 
nalézt adekvátní řešení za pomoci kreseb-
ných a výtvarných schopností.
Výstava byla zahájena vernisáží, jež se 
konala ve  čtvrtek 9. 12. Nejlepší stu-
dentky a studenti byli oceněni hodnot-
nými cenami. 
Výstava je otevřena každý všední den 
dle provozu KC Kardašovská.

Střední škola ARCUS
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71Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov

účet 2300222624/2010

Pomáháme ohroženým dětem, 
aby mohly vyrůstat ve stabilním 

a citově vřelém prostředí své 
vlastní či náhradní rodiny. 

Chceme tak zabránit dalšímu 
týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání 
dítěte z rodiny či jeho 

dlouhodobému setrvání  
v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho 
rodinou, poskytujeme komplexní 

psychosociální podporu, a to 
ambulantní a terénní formou.

Více informací na: 
cestounecestou.org 
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Školní volby překvapily  
vysokou úrovní
Na Soukromém gymnáziu ARCUS se dne 
25. 11. 2021 uskutečnila unikátní akce. Žáci 
s pomocí svých učitelů uspořádali školní 
volby. Šlo o volební klání se vším všudy, 
které postupně pohltilo celou školu. 
Studenti septimy si v rámci předmětu zá-
klady společenských věd vytvořili vlastní 
politické strany s  propracovanými pro-
gramy, v nichž nechyběly body týkající se 
ekonomiky, sociální politiky, ale i  otázek 
rovnoprávnosti žen či menšin. To, co za-
čalo jako zajímavý školní projekt, se sta-
lo akcí, kterou celá škola několik dní žila. 
Všude visely plakáty, na  instagramové 
účty strany umístily předvolební spoty, 
došlo i na ovlivňování voličů pomocí per-
níčků s logy. Prostě politický boj s ideály, 
argumentací i populismem.
V předvečer volebního dne D se konala 
on-line supervolební debata, které se 
zúčastnilo rekordní množství žáků i uči-
telů. Její úroveň byla nakonec tak vyso-
ká, že jsme z toho byli všichni překvape-
ni. Politici byli podrobeni „grilování“ ze 

strany spolužáků i učitelů a museli čelit 
otázkám, které přivádějí do úzkých i po-
litiky skutečné. Nejčastější z nich byla: 
„A kde na  to vezmete peníze?“ Voleb-
ní den byl sváteční. Všichni se setkávali 
na chodbách, debatovali, smáli se. Žáci 
i učitelé řešili plusy a minusy své volby, 
škola prostě žila. Je vlastně úplně jedno, 
kdo nakonec vyhrál. Školní volby se sta-
ly událostí, kterou jsme oslavili možnost 
svobodného rozhodování, krásu argu-
mentace a porovnávání různých názorů 
a uvědomili si, jak je skvělé, že můžeme 
být zase spolu.

Soukromé gymnázium ARCUS

Úspěch delegace gymnázia Chodovická 
v Simulaci Evropského parlamentu

V  listopadu se tříčlenná delegace stu-
dentů oktáv našeho gymnázia (Tereza 
Beranová, Tadeáš Továrek a Michael Rel-
jić) zúčastnila Simulace Evropského par-
lamentu. Studenti si tak mohli vyzkoušet 
jednání nejen o  mezinárodních záleži-
tostech, ale i ekonomických problémech 
nebo ochraně životního prostředí. Díky 
této akci jsme také měli možnost si pro-
hlédnout prostory Valdštejnského pa-
láce, sídla Senátu České republiky. Pro-
gram jednání byl doplněn i  přednáškou 
o Evropské unii, a hlavně přínosnými dis-
kusemi, kterých se účastnili europoslanci 
Mikoláš Peksa a Jiří Pospíšil a také sená-
tor Tomáš Czernin. Všichni nám předali 
zajímavé informace a byli ochotni s námi 
diskutovat nejen o fungování EU, ale na-

příklad i o konspiračních teoriích ohledně 
existence Finska. 
I přestože se naše delegace ve výboru AFET 
(zahraniční věci) vžila do role nejmenší frak-
ce v  Evropském parlamentu – GUE-NGL 
(Evropská sjednocená levice a  Severská 
zelená levice), zasadili jsme se o to, aby byly 
naše argumenty řádně vyslyšeny a  neú-
stupně jsme jednali v záležitostech Taiwanu 
i běloruské humanitární krize. Po ukončení 
jednání ve výborech, sepsání rezolucí a stra-
nické poradě jsme všichni přednesli své sta-
novisko i při plenárním jednání.
Po  ukončení hlasování o  projednávaných 
návrzích a  závěrečném slovu bylo vyhlá-
šeno 15 nejúspěšnějších delegátů, mezi 
kterými se umístila i studentka Tereza Be-
ranová (oktáva B). Vítězové si mohli odnést 
rozmanité ceny a budou mít možnost na-
vštívit instituce EU v Bruselu nebo Štras-
burku. I  zbytku školní delegace se vedlo 
skvěle a  odnáší si nejen spoustu nových 
zkušeností, ale i  dobrý pocit z  plodného 
jednání. Děkujeme spolku Mladí demokra-
té za skvělou organizaci a výjimečnou akci, 
kterou vřele doporučujeme i ostatním stu-
dentům. Tereza Beranová,  
 oktáva B, Gymnázium Chodovická

Vánoční cesta 
s jarmarkem

Asi všichni se shodneme na tom, že 
vánoční čas je nejoblíbenější období 
roku, na které se každoročně v naší 
školce moc těšíme. A nebylo tomu jinak 
ani v roce 2021. Zpěv koled, zdobení 
stromečku, pečení cukroví, výroba 
přáníček, vyhlížení Ježíška – kdo z nás 
by tento kouzelný čas neměl rád. 
Tentokrát na děti a jejich rodiče 
místo klasické besídky čekala na za-
hradě cesta za vánočními tradicemi. To 
abychom ani v moderní době nezapo-
mněli na klasické vánoční zvyky, které 
dodržovaly třeba naše prababičky. 
Po cestě děti hledaly stejné hvězdičky 
z rozkrojeného jablíčka, políbily rodiče 
pod jmelím, věštily z hrnečků, poznáva-
ly ingredience do cukroví podle čichu, 
lovily kapříky, zdobily adventní věnec 
i stromeček, ke stolu usazovaly sudý 
počet panenek a našly také vánočního 
františka.
Všichni si ale nakonec odnesli domů 
mnohem více než jen františka. Cesta 
končila přímo na vyzdobeném vánoč-
ním jarmarku, v který se proměnilo naše 
atrium. Výběr výrobků dětí i zaměst-
nanců naší školičky byl dechberoucí. 
Vybrat si mohl opravdu každý, od ma-
lých drobností až po velké svícny či 
něco dobrého na zub. Světýlka, svíčky, 
všude plno barev, dárků, ozdob, koledy, 
dětské rozzářené oči upřené na prskav-
ky  – to byla ta pravá vánoční atmosfé-
ra. Prodalo se téměř všechno a vybraná 
částka byla vysoko nad naše očekávání. 
Zcela jistě to bylo proto, že výtě-
žek z jarmarku byl věnován nemocné 
Laurince, jejíž životní cesta je o dost 
složitější než ta naše. Síla spojení všech 
zaměstnanců MŠ a rodin našich dětí 
pro dobrou věc byla tím nejkrásnějším 
vánočním dárkem. MŠ Chvaletická
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Dříve pracovala mimo jiné jako recepční 
a baristka v tréninkové kavárně na Plechár-
ně. V současné době vypomáhá s chodem 
KC Kardašovská a  je prvním člověkem, 
na kterého při příchodu do centra narazíte. 
Velkou Pavlíninou láskou je umění, které 
se prolíná celým jejím osobním i pracovním 
životem. Největší radost jí dělá sedmiletý 
syn.  

Máte řecké kořeny. V Řecku jste se i na-
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mi dává smysl. 

Povězte čtenářům něco o vaší velké 
zálibě ve fotografování… 
Fotím skoro pořád a  skoro všechno, ale 
nejraději město a život kolem sebe. Nena-
jdete u mě načančané fotografie z centra 
Prahy, nýbrž fotky z pražské periferie. Baví 
mě fotit paneláky a místa, která lidem ne-
přijdou tak fotogenická. Mám ráda atmo-
sféru velkých sídlišť – co okno paneláku, to 
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kům KC Kardašovská a oni do některého 
z  následujících čísel Čtrnáctky připraví 
fotoreportáž. 

Nová posila 
komunitního centra Kardašovská

TÝM KC KARDAŠOVSKÁ

V MINULÉM ČÍSLE JSME SE VĚNOVALI PERSONÁLNÍM ZMĚNÁM LEKTORŮ, ROZLOUČILI SE S ALŽBĚTOU 
KŘEMENOVOU A PŘIVÍTALI DO TÝMU PÁR NOVÝCH TVÁŘÍ. MEZI VÝZNAMNÉ POSILY, S NIMIŽ SE 

V BUDOUCNU BUDETE PRAVIDELNĚ POTKÁVAT, PATŘÍ I NOVÁ RECEPČNÍ PAVLÍNA PAPADAKISOVÁ. 

Informace o projektu
Název: Komunitní centrum Kardašovská III.
Reg. číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001803
Doba realizace: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

 Foto: Pavlína Papadakisová

LEDNOVÉ AKTIVITY V KC 
KARDAŠOVSKÁ
Těšit se můžete na všechny pravi-
delné lekce z minulého roku. Kromě 
toho s velkou radostí a nadšením 
otevíráme komunitní dílnu, na kterou 
nám poskytlo prostory sdružení SVJ 
ve vedlejším domě. Chystáme pro 
vás práci se dřevem, kůží, cementem 
a vším, co si sami přinesete nebo 
budete chtít opravit.
Další zajímavou událostí bude hra 
Bingo, kterou pro vás připravujeme 
na termín čtvrtečního IT semináře. 
Věříme, že to bude příjemné setkání 
měsíce ledna v případě, že epidemio-
logická situace znemožní uspořádat 
Zpívání pro radost. 

Sledujte prosím kalendář akcí, web 
a Facebook KC Kardašovská nebo vý-
věsní tabuli před vchodem do centra. 
Zveřejňujeme zde aktuální informace 
včetně upozornění souvisejících 
s aktuální epidemiologickou situací 
a vydanými opatřeními.
Přejeme úspěšný start právě začínají-
cího roku 2022 a mnoho zdraví. Dou-
fáme, že se společně brzy setkáme 
u nás v komunitním centru na nějaké 
z pravidelných nebo jednorázových 
aktivit.



J a r o s l a v
R O Z H O V O R S V Ě C E N Ý

Český houslista Jaroslav Svěcený procestoval skoro celý svět.  
Se svou hrou na housle vystupoval například v USA, Mexiku, Rusku,  
Thajsku, Maroku, Indonésii… A vy teď máte úžasnou příležitost  
poslechnout si ho 21. ledna na Plechárně, kde bude mít koncert.

Kdy jste se začal věnovat hře na housle?  
Zkoušel jste i jiné hudební nástroje?

Bylo mi pět a půl. Hrál jsem i na klavír, což mě také bavilo. Dnes někdy 
střídám housle s violou, což je vítané zpestření, které mě zajímá.

Máte v rodině nějaké další muzikanty?
Dědeček byl kapelník a houslista, maminka studovala hudební pedagogiku  

a u profesorky Knotkové klavír. Později vedla sbor a v Hradci Králové byla jednou 
ze zakladatelek Hudební mládeže, což byla tehdy nesmírně důležitá organizace, 
která klasiku šířila mezi mladou generaci. 

Hrajete na jedny, nebo máte více houslí?
Jelikož jsem zároveň soudní znalec v oboru smyčcové hudební nástroje  

a historií houslí se zabývám od studií, tak hraji na vícero nástrojů a představuji 
jejich často velmi tajemné a krásné houslařské příběhy od 17.století do dneška.

Máte nějaký zážitek z vystoupení, na který rád vzpomínáte?
Miluju koncerty ve vzdálených destinacích, jako je Indie, Indonésie…  

V Bombaji mě například na oficiálním veřejném koncertě poslouchali i kojící 
matky, což dotvářelo kouzelnou atmosféru. Nebo v Jordánsku před Skalním 
chrámem v Petře jsem si připadal jako v pohádce. Těch zážitků je spousta.

A co naopak nějaká lapálie?
Jednou mně dirigent při generálce vyrazil housle z ruky. Prudce se rozmáchl 

a housle letěly do druhé řady. Naštěstí je zruční houslaři dali do pořádku.

Býváte před vystoupením nervózní,  
nebo jste už ostřílený profík?

Jsem koncentrovaný, trochu naspeadovaný, namotivovaný, ale ne nervózní. 

Jak se těšíte na koncert na Plechárně? 
Tam už jste jednou vystupoval…

To je úžasné místo s multigeneračním publikem! Těším se na tu specifickou 
atmosféru. 

Kolik času denně trávíte hrou na housle? 
Trénujete víc před koncertem, nebo si naopak necháváte volno?

Já jsem zároveň řidič, který za svými koncerty najezdí desítky tisíc kilometrů  
ročně. Přijedu zhruba dvě hodiny před koncertem a poté vše přizpůsobuji  
koncertu. Příprava pódia, akustická zkouška a krátký relax v šatně. Když v ten 
den nekoncertuji, tak intenzivně cvičím 2-4 hodiny.

Jakou hudbu rád posloucháte ve svém volném čase?
Nedávno mně k narozeninám vyšlo 2CD Way of Life, kde hraju se symfonickým  

orchestrem v nových aranžích právě hudbu, kterou poslouchám ve volném čase: 
John Williams, Sting, Christina Perri, Elton John, Ástor Piazzolla...

Berete si svoje housle i na dovolenou, nebo je necháváte doma?
Housle na dovolené nikdy nechybí…

Děkuji za rozhovor
Sabina Votýpková

Foto: Archiv Jaroslava Svěceného
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ANKETA

SPORTOVEC ROKU

Po úspěšném prvním vyhlášení Sportovce roku Prahy 14, je tady 
už druhý ročník. Zapojit se můžete i vy! Hlasujte o Hvězdu roku 2021.

V této kategorii totiž rozhoduje široká veřejnost. 
Vybrat můžete sportovce, který vás v uplynulém roce 
zaujal svým výkonem nebo vystupováním a má nějaký 
vztah k Praze 14. Ideálně aby zde bydlel, nebo alespoň 
sportoval. 

Svůj tip s krátkým odůvodněním (pro započtení hlasu 
nestačí pouze napsat jméno sportovce) pošlete buď poštou 
na adresu: Simona Vlašimská, Praha 14 kulturní, Šimanovská 
47, 198 00 Praha 14 na vystřiženém kuponu (viz dole), anebo 
e-mailem na adresu: simona.vlasimska@praha14kulturni.cz. 
Uzávěrka je 10. února 2022.

V loňském roce zvítězila nadějná šestnáctiletá sprin-
terka Barbora Křížová, která se připravuje ve známém 

SK ZŠ Jeseniova na Žižkově s trenérem Michalem Halbichem. Barbora patří na 
Prahu 14, s celou rodinou bydlí na Černém Mostě. Nyní se chystá na zimní halové 
mistrovství republiky v Praze na Olympu a pokračuje v rozjeté kariéře. 

Další příčky kategorie Hvězda roku obsadili 
triatlonista a trenér Tomáš Mika, softbalista a držitel 
titulu Sportovec roku Tomáš Klein, softbalistka Mariana 
Dubová, plážová volejbalistka Martina Bonnerová a další.

V ostatních kategoriích Sportovec roku, Trenér roku, 
Objev roku, Tým roku a Síň slávy budou hlasovat stejně 
jako loni odborníci – zástupci všech sportovních klubů 
a oddílů v Praze 14 a vybraní veřejní činitelé naší městské 
části. Více informací najdete v příštím vydání Čtrnáctky. 
Slavnostní vyhlášení se chystá v druhé polovině března 
2022 v Kulturním domě v Kyjích.

Text: Tomáš Nohejl, foto: Michal Beránek

Vyberte svého nejoblíbenějšího sportovce Prahy 14, tedy toho, kdo hájí barvy 
zdejšího klubu, anebo tady bydlí, záleží jen na vás, žádné omezené nominace.

Vystřižený kupon posílejte poštou na adresu: Simona Vlašimská, 
Praha 14 kulturní, Šimanovská 47, 198 00 Praha 14 nebo hlasujte 
mailem na adresu: simona.vlasimska@praha14kulturni.cz s  označením 
Hvězda roku v předmětu. Případně můžete hlasovat na webu: 
praha14kulturni.cz (z jedné adresy platí pouze jeden hlas).

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
v kulturním domě Kyje na přelomu ledna/února.

1 vylosovaný tipující získá 2 vstupenky
na slavnostní vyhlášení Sportovce roku Prahy 14 2021,

další 4 vylosovaní dostanou dárek od partnerů akce.
Hlasovat můžete do 10. února 2022

Vyberte sportovní Hvězdu roku Prahy 14

2. ročník ankety volí nejlepší sportovce za rok 2021 v šesti kategoriích

ANKETNÍ LÍSTEK SPORTOVEC ROKU PRAHY 14 - 1. ROČNÍK ANKETY

Jméno sportovce:

Datum: Podpis:

Sportovní odvětví:

Proč hlasuji:

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasím s tím, že Praha 14 kulturní je bude po dobu 3 měsíců využívat ke zpracování za účelem zpracování výsledků hlasování v ANKETĚ SPORTOVEC ROKU. 
Údaje poskytuji dobrovolně a z vlastního zájmu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy, kde Vám také na vyžádání poskytneme informace a poučení o právech ke zpracování.
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5 17:00
ST

VÝSTAVA V GALERII 14
Zahájení výstavy Umění papíru Ireny Štyrandové.
MČ Praha 14
Galerie 14, www.praha14.cz
VSTUPNÉ: zdarma

6 14:15 
ČT

PRAVIDELNÝ KURZ:  
POHYB PRO SENIORY
Lekce pohybu s šetrným přístupem k tělu.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

18:30 KINO:  
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
(Twelfth Night: Or What You Will) 1996
Shakespearovská komedie.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

7-9 PTAČÍ HODINKA
Kdykoliv v průběhu 7.–9. ledna 2022  
sčítáme ptáky po dobu jedné hodiny.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ:  zdarma

         PÁ-NE

8 15:00  
SO

DĚTSKÉ SOBOTY NA PLECHÁRNĚ: 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Loutkové představení nejen pro děti. 
Toy Machine
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do dvou let zdarma

10 14:00   
- 16:00
PO

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ: 
PONOŘME SE DO OCEÁNU
Co nás asi čeká? Jste zvědaví? Přijďte a nechejte se překvapit.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

13 14:15
ČT

PRAVIDELNÝ KURZ:  
POHYB PRO SENIORY
Lekce pohybu s šetrným přístupem k tělu.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

15 15:00
SO

DĚTSKÉ SOBOTY NA PLECHÁRNĚ:  
ZIMNÍ DISKOTÉKA
Oživte Plechárnu svými zimními maskami.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do dvou let zdarma

17 14:00   
- 16:00
PO

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ: 
VZHŮRU KE HLADINĚ
Nový rok, nový začátek, nová vedoucí Plechárny.  
Nová setkání, nápady a hlavně nová energie.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

19 18:30
ST

KONCERT:  
KOMORNÍ HUDBA V GALERII 14
Vystoupí soubor MUSICA DOLCE VITA.
MČ Praha 14
Galerie 14, www.praha14.cz
VSTUPNÉ: zdarma

20 14:15
ČT

PRAVIDELNÝ KURZ:  
POHYB PRO SENIORY
Lekce pohybu s šetrným přístupem k tělu.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

21 19:00
PÁ

KONCERT: 
JAROSLAV SVĚCENÝ
Originální koncert houslisty Jaroslava Svěceného.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 350 Kč

22 15:00  
SO

DĚTSKÉ SOBOTY NA PLECHÁRNĚ: 
O VODNÍKU ŘEŠÁTKOVI
Loutkové představení pro malé i velké. 
Divadlo Harmonika
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do dvou let zdarma

23 15:00  
SO

DIVADELNÍ POHÁDKA: 
PŘIŠEL K NÁM BÍLÝ KŮŇ
Pohádka o nebezpečné cestě malého koníka,  
který se rozhodl, že přiveze lidem sníh.
Divadlo Koník
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ:  60 Kč

24 14:00   
- 16:00
PO

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ: 
LITERÁRNÍ PONORKA
Společně se ponoříme do světa literatury. 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

27 14:15
ČT

PRAVIDELNÝ KURZ:  
POHYB PRO SENIORY
Lekce pohybu s šetrným přístupem k tělu.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

29 15:00
SO

DĚTSKÉ SOBOTY NA PLECHÁRNĚ:  
MALÁ DÍLNA PRO VELKÁ DÍLA
Tvořivý prostor nejen pro dětské ručky.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do dvou let zdarma

30 10:00   
- 16:00
NE

POVÁNOČNÍ HRABÁRNA55
Bazárek v H55. 
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ:  zdarma, registrace 50 Kč

01 LEDEN
2022

Kalendář akcí
PRAHA 14

Akce mohou být zrušeny v návaznosti 
na epidemiologickou situaci a vládní nařízení.
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Bryksova 1002/20,  198 00 Praha Černý Most
www.plecharnacernymost.cz

2 1 .1 .2022 od 19.00
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Inzerce

BYDLENÍ

n Koupím jakýkoliv byt na  Praze 14 a  v  nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro moje 
děti. Nevadí i právně komplikované případy. 
Výkup bytu i  s  věcným břemenem na  dožití 
možný. Děkuji za nabídku, tel. 728 384 509

n Koupím chatu, chalupu do  50 km od  Prahy, 
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku, 
tel. 725 911 070

n Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do  
20 tisíc pro 2 osoby - pár. Dlouhodobě, může 
být balkon, centrum do  30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 605 845 088

n Přímý zájemce koupí byt pro své děti. Senio-
ra mohu nechat v bytě na dožití. Na velikosti 
a  stavu bytu nezáleží. Vyplatím dluhy nebo 
uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664

SLUŽBY

n !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-
KU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalos-
tí atd. Naložíme a  odvezeme cokoliv. Vše 
za rozumnou cenu. Stěhování-Doprava. Tel.: 
773 484 056

n Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, 
štukování stěn i  stropů. Tel. 606  227  390, 
jsaifrt@seznam.cz

n OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH 
LANEK - NOVÉ ŽALUZIE - VERTIKÁLNÍ ŽA-
LUZIE NA LODŽIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH 
OKEN A BAL. DVEŘÍ - SÍTĚ PROTI HMYZU 
Tel: 733 720 950 pavel.janci@email.cz

n Stěhovací a  vyklízecí práce provádíme již  
7 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení 
a kvalitní vozový park. Svátky a víkendy bez 
příplatků. Km po  Praze zdarma. 702  111  999 
www.stehovanivrana.cz 

n Rekonstrukce bytových jader, provádíme kom-
pletní rekonstrukce bytů, domů a nebytových 
prostor. Tel: 732 359 883, www:rek-bachr.cz

n Instalatérské práce, topení. Výměna kuch. 
desek a  dřezů. Volek-Jižní Město. Tel. 
602 649 359

n MATRACE NA  MÍRU – prodej – molitany, 
mol.drť, koženky, potahové látky, juta, plát-
na a  jiné. Čalounictví Na  Veselí 2 – za  ro-
hem domu, P4, parkování v  místě. Tel.: 
241 402 270. www.molitany.cz

n Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádí-
me čištění, zrychlení, instalace, opravy, kon-
zultace, obnovu dat i výkup zařízení. Volejte 
731 732 737. Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

n MASÁŽE PRO ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE. Manuál-
ní LYMFODRENÁŽ, rekondiční, medová, lávo-
vé kameny, těhotenská, uvolňující, relaxační, 
bez čekání, P 9 Kyje, nebo přijedu, 725 174 978

OSTATNÍ

n HLEDÁM mobil HUAWEI V TŘPYTIVÉM TY-
RKYSOVÉM OBALU. Ztratil se v okolí DDM, 
ul. Gen. Janouška. Nálezce odměním novým 
mobilem dle Vašeho vlastního výběru. Tel: 
771 112 764

n KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 
GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ PO-
ZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. TEL. 603 247 819 
EMAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ

n PARKUJTE BEZPEČNĚ! Správa služeb hlav-
ního města Prahy nabízí k pronájmu VOLNÁ 
PARKOVACÍ MÍSTA v úkrytu civilní ochrany 
v  ulici Vašátkova. Více informací na  www.
sshmp.cz

PRÁCE

n HLEDÁM PANÍ NA  ÚKLID ZDRAV. ZAŘÍ-
ZENÍ V  BLÍZKOSTI METRA ČERNÝ MOST. 
DPP – NADSTANDARDNÍ MZDA. ÚT–PÁ 
MEZI 11–14 HOD. – 2 HOD, VEČER MEZI 19-
23 HOD. – 2–3 HOD., SOB. 15-19 HOD. T: 
606 823 920 

733 720 744
hrda@regvyd.cz

Růžena Hrdá

Řádkovou 
inzerci v těchto 

novinách pro 
vás zajistí:
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Lze INZERCI zahrnout do režimu 
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ?

Pro více 
informací nám napište na 
info@regionalnivydavatelstvi.cz

ANO!
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Křížovka o ceny

V tajence najdete konec citátu české spisovatelky Patricie Holečkové: „Dobrá...“

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem posílejte 
do 15. ledna 2022 e-mailem na adresu: ctrnactka@regvyd.cz, nebo v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad MČ Praha 14, Bratří 
Venclíků 1070, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také odevzdat osobně v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu.

Tajenka prosincového vydání časopisu Čtrnáctka (2021/12) zní: „Vánoce jsou čas, kdy se vám stýská do domově, DOKONCE I KDYŽ JSTE 
DOMA.“  Vylosovaní výherci jsou: Jan Montoro, Praha 14; Svatava Jančová, Praha 9; Ondřej Svoboda, Praha 9. 
Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 107, 1. patro, budova 1073. Před vyzvednutím prosím kontaktujte 
pověřené pracovnice na e-mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.
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